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డెక్కటీ రాజ్యంబు సేయ నీ౭ కుమారా. 

172 వ. అని పలికి ధర్మనందను దెస మనను నిగుడం బృుతపొత వధ సంపీడితస్వాంత 

యగు నగ్గాంధారి కధ పరుషాక్షరంబుల నమ్మవోరా జెచట నున్న వా( 

డని'న నా భూపతి భయకంపిత గాాతుం డగుచుం "జేతులు మొగిచి సవిన 

యంబుగా మెత్తని మాటల నిదె వచ్చితి దేవీ యను బాండవా|గజుండ 

ననుచుం జేరం బోయి. 

జా 

166 1. జవమును _ వ. త. యునొప్ఫన్ _ ఊవ. 

17! 1. యంతట -- పెక్కు పతులు. 

172 1. యడిగిన _ కొన్ని పతులు. 
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శావంబున6 భొలియింహము చ 

174 క. ధరణిం గల కాజులకుం 

బరి వారముునకు( జావు పావేలుట కె 
ర గా = 

పరువత గ కొన్న యుధి 

175 మత కొకిల. జీవ మేేకి See లు: జుకటుల విశ౯ణం 
గా ™—ొ 

జా 

ద యూర్వు నిజ, నవము దర 
లు ™ ౯3 ఇం 

1/6 వ. ఇ ట్రా ధృతర"స్త్ర మహిషి. ఇరుతనియు చితవచనంబులు విని యూరక 

యుండ నకం డం జలిపు ఓంబు ఫాలంబున మోవి యానతుం డయ్యె. బట్ట 

వృతనయన యగు నప పృత వత ద్య పి పట్టంబునం చుసందునం జని యజనవపతి 

పేదనఇఖంబులం జెందెన నవి గండినం జూచె సవ్యనాచి జనార్షను "వనుకకుం 

జనీయె సమీరనుతుండుకు మా బైనుతులు నుం దిరుగుడువడి రప్పుడు గాం 

భార రాజనందన కొ,ధంబు దక్కె ధర్మ పు | తాదుల దె దెస మాతృభావం బలవడ 

సాం త్వనన్వడంబునం గుంతి సందర్శనంబు సెయరన్నా యని 2వలికిన నప్పు 

రుష సత,ములు చిత్తంబుల కలంక డిందు వడ నందణు నొక్కటం గుంతి 

యున్న * దెసకు. శేజన నక్కు_ంతిభో కకాశందన వారం గలయం గనుంగాని. 

173 1. చొలియించిన _ ఆ; ననిఃజంపిన _ వ. 2. చవతెా _ ఏ.ఒవ 

174 1. వారంబులకు - కొన్ని పతులు. 

175 1. జెలుల స. కొన్ని పొతులు, 

176 1. శాంతన్వరంబునం -- ఊ.త ; సొంత్వనవచనంబుల _ కొన్నిప్నతులు. 2. నియ 

మించిన-జ వీ శ షమ; పంచిన_వ. శీ. యెడకుం_ వెక్కు[ పతులు. తీ. జఒనుచుండ_ 

చెక్కు. (పతులు. 5. గనుంగొని _ కొన్ని పతులు. 



_: వొండవులు పంఖీదేవతిడోవ్ గాంధారి వంభ్రురం బోభ్రుట :- పల 

[77 అంబుక హవృ తము. 
పాని 

ఎఅఎదయు6 గాలము చారల! మాడం | బేముడించుచు “దుర్భరా 
డ్ 

పదశ ఎనెందుట నవ హి తాత్ళులోప పలు లందలు( [దుంగుటం 
రు 

దద్రయు -'కమునంబోెరి న|శులధార లొల్క్టివగర్పుతొ 
టు 

న 

05 

నద్దుర వస తెబంగుగనుంగెాని యంతకంఅను నారు 5. 

చరగగాంబులు దె నై లం జని తచ్చగణం బులముంద (వాలి. 
WN 

[లాడు —1 (మ ర్ 

౬ 179 వడ్వు నందు పతులిడుచు. బెలుచ 

వెడి యసవి వారల నె త్తివేలు 

దెబమేనులు 'నివరుచు వివిధదారు 

(న్రువ)ిణప్రాచయములు గాం చి, 

Ba నా యూ, ర అచ్య్నాటులంటిచూచుచు 

వెచ్చని! యూర్చులు నిగుర్చు * వెంగుచు. బొగులుం 

గుచ్చి కవుంగిటం ేర్చును 

వచ్చితిరే నృపకుమారవరులార యనున్ . 

క్ 1£1 పి. ఆవమయంబున గప్పాండుభూ వాల 

పత్నికి ళోకాగ్ని 'ప్రిజ్వరి ల్ల 

*దత్సమీపమునకు (డౌవది విన్నని 

మోమ్మువె. గన్నీరు మునుగు వడ 

|. జ —_— టఐ చ.మ. వ నిర్భరా — జ. ఏ. నుండుట _ క "న్ని పతులు. 

ఓ. పక్తవంచడజు - ఓ, ౨5. వెగు (గ) ర్నన్ — కొన్ని పతులు. 

a fl fy | yr ర్ 

{౧ 

i 1. నిమురుచు వ, 

iby శే నిటూరుులడర వగుచు _ చెక్కు[పతులు ; నిటూర్పులడర వెసణొగులుచుదా_ 
యం రై కు 

జ. 2. వ్ముచు చ. వై, (గుచ్చియు. గ గట _ కొన్ని పతులు. 

is! ఓ. (పజ్వలిం (80) ప _ కొన్నిపతులు. 2. దత్సమయంబున -- కొన్ని పతులు. 
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"త. యేనిం గాలంబు నిను జూడ దివా శిచటి 

కల రా రంచు నడుగుల; మోలస:; 
an 

(వాల పవేవలాంగి రూ తెంచి వెన చెండ 
(same 

దాశి “వందినకి.గ చంచంబు దోష. 

"మ / నై నక! వ ్ లు : | 

152 వ, ఇల్లు మెదినింబడి రొూదనంబు యు నీయు- శాలి ద వెంటన కాయం 

'బెద్దయెలుంగుక నెడ్కి [గుచ్చి యె క్ర యక్తు_వం వన్న యూాకాది 
a షై ! 

s - 
యత నింయు నయుషం దోనవ వయ నన సంర రుత ప్ర 6 దన్న sue చణ చను దదచదర గుండా గాదా కనకం 

అదో 

ం | LL "| . 
“జనియె నప్పుడు (దవ యా ధతరాషు పత వాదంబులకు మొ 

ేయడలున వెక్కుచున్న = దేవ యమ్మ్చుడియ నువైశించి, 
న్న చేద న్ 

$2 న. కి చట క 153 మత, కోకిల. పుతియిల్లగు నమ్మ] కము ఉందె 'కుందుచు మన్న న 

గాత 2మొండొెకకీడు పాళ్ల కందు: కాండుతనూఖవుల్ 

పు[తవర్షము గన్న చా 'సదభూకేోతాపము6 *ేబెంచుడుంి 

పొ తహీనత.( బడ గొంతికిం చాయ సరు, 2 చెవషగల్, 
ళ్ రె 

1584 క. *నిను నే నిటూరాశాద 
లి పు 

నను నీ వూరార్శ వలదె నా నీ ఇట (గుల్ 
(aw 

విను మొక్క రూప మన౩ 

మనః గలదు విధాత (కూరులడె పజణుపంగస్. 
ల. 

లి నడ విన; నటు = అవక + కంపన - ఇబంరగ వ వానిన్ _ వన్ని 

పతులు; నలిగిన _ జా 

182 |] నయ్యలి వెణి జె 9 చేయు _ కొని | వతులు ఎనమునవ తు = జ 
. వ 

వ రుడ్చ యజలున ఆవ చ్ య 

188 1. కందుచు _ ఇ 2&2 మండదాక__ ఈచ క శోకము కొను పతులు, న న. 

4. బొంద కొన్ని | వతులు 



ఆఅ. మారా ల్ ల్ త్రీపర్య 3 —— (ప్రథమాశ్వాసము 

185 [పహారణకలితవ్యత్తము. ఇది యిటు లగు టక్పైజింగి 1పలికె నా 

విదురుడు నభం గోవిదులు వొగడ6గా 

నది వినియును నే నడ.పవ దురితం 

బొొదవె *2గలంక సేిటెలయ కుడుగునే. 

1566 వ. ఇట్టనియదం గాక నాచేత బోవునే యెవ్వరు నేమిసేయుదురు కాలవశం 
బు వే నవశ్యభావి యెనది య య్యు నువశమింపు మని వలి ౩నని యిట్లు పాండ 

వులు ధృతరాష్ట్రుని గాంధారిని నన నయించిన తెఅంగటింగించిన నాభంగి 

నుపళశమిత క ధ యెన గాంధార రాజనందన పదంపడి యువ్విధంబున వరి ంచె 

ధర్మతనయు“ననంతర వర్తనం బెప్పాట. జెల్లి నని యడుగుటయును. 

157 కిఖరిణీవృత్శము. తపస్స్వాధ్యాయా ' దిక్షపితమల చిత్త పక లితా 

విపజాలజా[లా విరమణ నుధావ్శపి లలితా 
(im య ర 

జపా పుష్ప తీర చృపికిరణసంసర్దనధుకా 

సపర్యాని ర్వా వా 2 పచుర కలవ 3 స్థైర్య మధు నా. 

158 క, సాత్యవ ఆయాద్రి మవో 

మత్వ్యవగ మ్య (పకారమధుర పలానా 

సత్యత్వా'నంతత్వని 

రత్య యెళుభసారమయ సమగ వికాసా. 

15690 మాలిని. సదసదన ఖిపికా సంభ్బ తాన? ద ఖా 

విదళితదు5*తాలీ విశ్వనిర్వాహా ళాలీ 
మచవదనసుక భేది “మానసాను పమోదీ 

వదన జనిత పీ|ప్యావేభవానంద దపా. 

155 1. పలుకండే _ చ; పలుకునే - కొన్ని[సతులు ౨. నకటసేటొలయ చన, 
లె. టొదవ _ ఆ.ఐ.ఓ. 

156 1. ననుసరించిన _ పెక్కు[పతులు. 2. ను త్రరవ ర్రనం _ గ.చ, 

187 1. తితపి _ కోన్ని పతులు. ల. నవస _ నీశ.ష. శి. నా-అజ, 

159 1 సెంఏత్వ - చ. ౨౫. నుఖ - పెక్కు పతులు. 

139 !. కారవిశ్వనిర్వాహ కారీ _ కొన్ని|వపతులు. 2. మౌనిమానపయోదీ - ఇగ.వ; 
మౌాననీయ ప మోదీ —_ చ; మానవోసన[పమోదీ _ కొన్ని పతులు. 



౮) ఈం re శ్రీ మదాం[ధమహాభారతము 

గద్యము. ఇది @) మదుభయకవిమి త్ర, కొమ్మునామాత్యపు 

బుధాకాధనవి రాజి తిక్కన సోమయాజి | పణేతం మ బెన 

శ్రీమహా భారతంబున (స్త్రీ పర్వంబు నందు. 

[(బథ మా శ్వాసము 



1 క, (బ్రుమక్కి శి మదత్యథి 

le fre ఆలి రామాకృతి నద్గుణ భిరతిమత్పుణ్య 

[గామాకృతి *మత్సరేప 

త్వా మోదితభ _క్షలోక వారివారనాథా. 

9 వ దేవా వె శంపాయనుండు జన మేజయున కి టని యు నటు పాంచాలి 'నూట 
య య 

డం బలికినయనంతరంబ సతి వతాశిరోమణియు మహాభాగయు సత్యవచ 

నయు నగు నయ్యాాంబి కేయు భాగ్యకుం జా రాశర్యమున్ం దవర[పదా 

నంబునం బా ప్తంబై తాత్కాలికం బయిన దివ్యద్నృష్టివిభవంబున నిజ| వత 

వోని లేనితెఅంగున సంగరతలం బఖలంబును నధిక విస్తార *దూరపా") ప్తం 

బయ్యు 3 వాలోకనగోచగం బగుటయు. 

ఏ మణిగణనికరము. గొడుగుల వణియలు గులబుకులు గొనుటన్ 

ఏిడములతునియలు సెదరి యునికి ఐం 

1దడిగలుబడగలు దఅచు మురియలై. 

పుడమి గలయుటకు( బెగు లొలయ మదిన్. 

4 క. నులుమెన కాల్భలంబులు 

నజఅవజు లయి యున్న యట్ల యరదంబులు౯ బెం 

దట చగు!నూతాంగకములు 

నొఅిగిన రథ్యములగములు ను ల్లమలంపన్, 

i 1. మద్దుణా--౩ క.ల. 2. నుత్సవమర్హ్యా మోదిత--స. 8. పాదామో-కొన్ని పతులు. 

బి 1. నూరార్చి యనంత-ఐ.క. 2. దూరంబయ్యు-ఇ ఉ.గ. 8. నులోచనగొ చరం-ప ఐ.ఒ. 

1. దడబడిపడ-కొన్ని (పతులు; దొడలును బడగలుదునిసి=క.గ.ల. ౨. యెడలును=ల. 

4 1. శూరాంగ _ ఉ. 



స్తీపర్వము ా ద్వితీయాళ్వానము 

లయ గాహి. రావుతులతుండములు "మావ(తులనుగ్గుం దుర 

గావలిశవంబులు గజావయవరాకీ 

భావభయద స్థలులు. బేవులును గండలును 

(బోవులయి పెన్మెదడువై విరిసి ర_క్త 

సావమున( బెల్హయిన 2 శకేవమున( జూడ(గడు 

సవ మగుపట్ల మృతభాగవతు లయ్యు౯ 

జీవముల( బాయరొకొ నా వికచవ క్త )ముల 

తో వఅలురాజులు మనో వికృతి "సేయన్. 

లయగాహి, వోర!రుచులు౯ హృాదయహాగి*తరమూర్తులగు 
వారు హరినీలమణి * భారవిలస తే, 

యూరబహులాంశు చయ చాోతర రేఖులగు 

వారు నవవ(జరుచిరోరు ఘృణి మతో. 

టీరరమణీయు లగు వారు 'గరుడాశ్శ్మమయ 

భూరికటకద్యుతివిహోరపరిళోభా 

స్సారు లగు వారలును బోరంబడి నెత్తురుల( 

గూరుట6 “గరంచెడ(ంద కారటము సేయన్. 

లయ గాహి. అమ్ములును విండ్లు( బరిఘుమ్ములును దోమరచ 

యమ్ములును గుంతనిక రమ్ములుం "గన 

డ్రమ్ములు నహీనమునలమ్ములును జ|క్రనివ 
గ 

పామ్ములును లొ నగునసమ్మతిమహో గా 

(స్రుమ్ములును గండలును నెమ్ములు. గ పాలములు 

సమ్ముళిత రూ పళకలమ్ములయి సంగా 

“మమ్ముతులదారుణవిధమ్మగుట. దెల్చు టధి 

క మ్మగుకలంక వ్వాదయమ్మున క్"నర్చ౯ా. 

1. మావుతుల - కొన్ని పతులు. ల. లేవమును _ ల; శేవయును _ గ.వీ.శ. 

1. రుచులన్ _ఊ; రుచులున్ _ వా. చెక్కు. (పతులు. 2. వర.ల. కి. చారు. 
కొన్ని (పతులు. 4. తనురేఖులగు _ గ.ల విళథ ; తనురేఖగల- చ. ధ్. గరుడాండ 
మయ __ చెక్టు వృతులు. 6. కరం _ ప.ఒ; (గరం - వా. పెక్కు. (పతులు. 

1. గదాఖడ్ల ఇ; గన శ్రాండ మ్ములును _ చ.ల. ౨, మహాళ(న్హ్రృమ్ముు -వ. లే. మమ్మ 
పుడు -- వ. 



శ్రీమదాం[ధమహా భారతము 

ర లయ్మగాహి. కుత్తుకలబంటి యగు నెత్తురులు దోయిళుల 

నెత్తి చవి (గోలుచును జి త్తములు “దృప్తి౯ 

జొ_త్తిలి నితాంతమదమ త్తములుగా6 జటుల 

నృత్తములు "సేయుచు: జల త్తనువి కారో 

ద్వ్హృ_త్రపటుహాసముల రి త్తలగు దుర్వచన 

వృత్తులను నొండొరులినొ త్తికొని మాంసం 

బత్తి తినుట౯ ఏకటవ్భత్తులగురాకుసుల 

మొత్తము పరితుభితచి త్రత యొనర్నన్. 

లి ప్ప, వులు గండలు పెటికిసుటాడి యం 

గదంగొని మెదళు ల!గల్చికొనుచు 

రాగిలి రక్తంబు |చావుచు లోచన 
గుళికల “నొలిచి [మింగుచును గుండె 

వేకాయ లాదట మెయి. గబళించుచును [(గొవ్వు 

'దెమలిచి నమలుచు నెముకయూట 

చవి గొనియానుచు6. జావకయున్న రూ 

పులు సచ్చుటకు(గాలో6 బలుచందన్ని 

. కొనిన చెఖఅయవాయ( జాలయుచు6 బనకి తొడరి 

కాటు లాడుచు నున్న నృగాలములును 

గాకములు * కాపులు(గులును (గద్దలును వృ 

కంబులును మానసము వికలంబు సేయ. 

cy అం క] 

1. శిలను _ వెకు వ 
కన 

10 వ. అగ్గాంధార రాజనందన కలను గలయంగనుంగాెనియం దవవసరంబున 

సాత్యవతేయుండు -కాంతేయుల రావించి బంధుశవంబులకు. 2గాలతో చితా 

3 1. నలిం _ కొన్ని పతులు. 2&2. పీతిన్ - కొన్ని పతులు. శి. నొత్తికొని_ఎ; 
WU UU ఆక 

నె తికొని _ వా. పెక్కు (పతులు. 

9 1. గప్పి - కొన్ని (పతులు. ౨. డెలిచి_. గ చమ; దిగిచి. ఇ. కి. కాయలులావు 

మె__ఆ. ఉ. గాళ్ళ ఆగు ల్. రా (రాం) బులుగు _ కొన్ని | పతులు. 

10 తులలో లేదు. ఏ. గాలోచితోవచారంబుగా న; గాలోవచార 



గనీ త్రపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 

చార వహితంబుగా నగ్నిసంస్కారంబు సేయుం డని*పనిచి యంతర్రానంబు 

"సీని వారు ధృతరాష్ట్రం బొదివికొవి వాసుదేవపురస్సరువయి యప్పనికిం 

జనుచు(. గెరవ కాంతల( దత్ప దెళశంబునకు నడపించిన నప్పడంతులు పతు 

లును నుతులును సోదరులును బౌ త్రులును మి|తులును గుణపంబులై 

పడియున్నంజూచి చెయ్యేది మేదినినొజగువారును దావిడిచి యజచు 

వారును బురపురం జొక్కు- వారును బడిపొరలుచుం బొగులువారును 

*వేనలులు వీడి వన్నుల విరయం డిరుగువారును బలపించు వారును 

బేర్కొని యగ్గించువారును మా9న్నడువారును -మనూములుం దలలును 

మోందుకొనువారును నై రప డాదుర్యోధనజనని జనార్జనుం 

జేర్కాని చేరంబిలిచి పరమశో కా_ర్హ యగుచు నతని కిట్లనియ. 

_ గాంధారి పొరికొలను చూబి రప్టునితో ( ద్వ్న్ర దుఃవించుటి 2 

సం. 11-16_18 

ర్ a + 

11 చి. చూడము ధృత రాష్ట్ర” కోడం[డ( గన్నార 

పీరా కన్నీరు సె వెల్టిగొనంగ 
6 య 

ద్రినత6 బొందెడు నాననంబులవి [ప 

లాపంబులె న సల్లాపములను 

నడలు చొండొరులకు న్నల( దమ్ముల 

రూపించి వేశ్వేఅం జూపుటయును 

బొరిమొగంబులు సూచి పురపురంబొక్కుచు. 

దలలల్ల( దూలంగ నిలుచుటలుము 

శే. గలిగి 'యలిగెడువారి కన్ను లకుంబండు 

వగుచునున్నారు కాకులు మగల తనువు 

వష మః గ లెక్కియు యను చేష్టలు దక్కి కొంద 

అడువ:.బేయాడ కున్న వా రంబుజాతు. 

Ce aR bss TES mrs anaes రా hw ind rrr rT య శాల తాడు. సర. 

గహితంబుగా _ ఆ.ఇ ఎ.క. లి. వలికి _గ.వ.. 4. గొ9మ్ముడులు _ గ.వ.వీ.శ.ష, 

ల్, నుంజేరం - కొన్ని (పతులు. 

11 1. యల్రెడ - న. 



గ్రీమదా౦ధ్రమహాభారతము 3 అం? a3 

12 మాలిని. కూలియు( గాంతి యిగుర్భలో6 'దేజముగుందక వహ్న్నులు|గూరకిభఖా 
a 

జాల మడంగియు( జాయ వలింగడుచందము నొందిరి కల్యుండు జాం 

చాలు(డు( గర్భుడు జావగురుండును ఇాంతనవుండు నిజంబున a 
అ 

బాలు(డు ఏరి|పభం గడచెం ేశుణభ దుని. గంశు సుభ|ద్రసుతున్. 

18 ఆ; |పభువు లంతనంత 'రాబ్రిల్ల నడనెడ 

14 

15 

ఫ్ 
౧) 

కిరయోా దితతులు వెలుగుచుండ 

(గవాచయమునం చారకహోకరంబునం 

బొలుచు గగనతలము( బోలె గలను. 

అర్జున భీషషోచాపాచార్య కీముక 

ర్గాదుల మహిత ది వ్యూ(స్ర్రైవితతు 

లాడిన నొండొకకీడు రానేరమి 

వీతవికారమై వీరయోధ 

చారుశరీరనవచయ ముండా దిని. 

గంక శి వాగ్భు ధకాక కులము 

లాదిగా6 గలుగు [క వ్యాదముల్ 2పీకు ఏ! 

కాడుట నెంగిలి య య్యునకట 

. వాంసతూలికాతల్పములందు( బొందు 

భో గిజనముల మృదుగాతములు ముకుంద 

కంశ₹శుంబరునని ధరణిభాగముూన( గూలి 

యున్నయవి నూచువారల యుల్లము ముడుక. 

. చెపిని 1సాగియించువీణా 

రవమును గానంబు వేణురావము నితో 

శృవముగ విను రాజులకడ 

ఇవా*రుతము కిచెల(గుచునికి చిత్త మలంచెన్. 

18 

14 

18 

1. గాంతియుం గుర్వంగ - జ.ల.శ 3; గాంతి యెలర్పంగ -. వ. 2. జాల _ కొన్ని 

పతులు. శి. గుల - కొన్ని పతులు. 

ని —_ వ — ప . చ _ కొని పతులు. 
1. భాసిల్ల వ. 2. వరులు - కొన్ని (పతులు కి. చయం ఇ (వతులు 

1. |దోణా చ ౨. పీకి పంకాడుట _ జ. లీ. ననొరిగి _ కొన్ని (పతులు. 

1. కినొగ కొన్ని (పతులు. 9 రనుయ శంగు _ చ. శ. లెనయగు = ఊ,స, 



590 త్ర పర్యము —_ ద్వితీయాశ్వాసము 

16 శ. 'సారచందన వాద్యక స్తూరికాది 

లేపనాలి ప్తి నుండెడు భూవవర్యు 

"అకట శొణితనంకదిగ్గాంగు లగుట. 

గనుట *కోర్వ రాద య్యెడు. గమల నాభ. 

17 క. వనితలు మేలవుమెయి మెలు 

పున6దిగి లిన నొప్పుహారములు మొదలగు (వ 

న్నసీతి*డవులు (గద్దలు దివి | 

య నరేం| దులు గెొంనటునికి యచ్యుతకం కు. 

15 కొ, (పాణం బులు విడిచియును గ్భ 

పాణాదులు విడువకున్న భటులారయ న 
(పాణులపోలెం (బధన 

తోేణికిం దొడవగుచు నుని, చూడుము కృపా 

19 క.నూరెఃను 1వందిజనము లిం 

పార(గ విను తింపవొవ్వునట్టి మహీశుల్ 

నారిపనములు “నుట్టుం 

"జేరి పనవుచుండ నునికిసేసె నలంత౯. 

౨౧ శే. *కూరు మొన పెటినటులు గొంద అలు జ్ర 
6) లు జి 

ఎవూయుధములు గంకటములు నమర నున్న. 

జూచి చావనివా రని *చూడు చేర 

నరుగ కున్నవి కంక *గ్భ ధాదు నికి. 

16 1. చారుచండన ౬ కొన్ని (పతులు. ౨. చెపనాలి పమొందెడు . వఐ.వ.క. 

ల. అధిక - పెక్టు పతులు. 4. కొర్వంగరాదయ్యకమల -- క.జ.వీ; కోర్వరా 
దయ నాకు నోకమల _ ల. 

19 1. వందిజనము లింపారం గవినుతింపనొప్పు _ పెక్కు (పతులు; ను వందిజను లింపా 
రంగ నుతియింపనొవ్పు - వా.వీ.శ మ; నుండెడి జనులింపారంగ నుతియింప - వ, 

వ. సుట్లం _ కొన్ని (పతులు. 
వి 

20 1. కూరుకుచునున్న యట్టులు - వశ. 2&8. చూడంజేర - కొన్ని పతులు. 
లి. వృకాదు - కొన్ని పతులు. 



శ్రీమదాం[ధమహాభారతము 5కి! 

91 వ. ఇది యంతయు 'నీచేసాధితం బై న *కార్యంబని పలికి వెండియు. 

22 సీ. అట్టలకడ ను త్తరూంగముల్ గానక 

యలమట నలుగడ 'లరయువారు( 

దలలు చెతుల. గొని తనువు ల తలమున. 

దజచు పీను.గులలోే6 దడవువారు 

శిరములు శ మేనుల( "జర్చి భావించి ని 

జా స్యముల్ | వేసికొంచఅచచు వారు 

తునియలు పెశకైె నం బనీవడిగూర్చి రూ 

పులు గనుంగొని మూర్చ] మును(గు వారు. 

న 

తే. వైన కారవపాంచాల మానినిజ 

నముల నచ్యుత చూడుము నాథజనక 

పు తసో దరశవముల పొంతి కేంగి 

“పెక్కుదురవస్థ లొంచెద రక్కా టకట. 

౨౨ శే, అవయవములు *రూపజ6గ6 “| గద్యాదభథి. 

తంబులై యున్కి( గొన్నిశవంబు లుపిద 

లెంత సూచియు “నవి గొంద అజు6గ, జాల 

3ర'య్యొదరు నూడు తమబంధు అగుట 6 గృవ్ష. 

వశీ క, ఇట్లివి యెల్లను గనుంగొను 

కట్టిండితన మొుంచునట్లుగా చముకొ తొ 

ఉర అ 

ల్చుట్లువునం "జీసితి వీ 

చుటల నిటు నసూడకుండ( జొప్పడ దయ్యున్. 
A) 

ల 1, నీచేత - పెక్కు పతులు. ౨. శెర్యం - ల, 

92 1. నరయు- పెక్టు పతులు. ౨. లు త్తలమున_అ.ఊ. శీ. మేనులుచేక్చ-౭ఇ ఒ.చ. 

4. బొరయువారు _ పెక్కు పితులు. 5. జరి - ఒ. 

లివి 1. అవయవంబుల గృధాదులరసి భతణంబు "జేసిన. గొన్నికవంబు - డొ. 

౨. రూపేది _ ఓజా ; రూపెడలి - ల; రూవెడల --క.న. లి, (కవ్యాది _ ఒవ. 

4. నదె  పెకు (పతులు, వ్. రయ్యచూడుము తమ = ఒ. 
"౮ 



26 

ప్రీపర్వము __ద్వి తీయాశ్వాసము 

క, అని 1వలుకునపుడు దుర్యో 

ధనుని క శబరము దృగ్గతంబగుటయు న 

ఇని ₹ ( క్రి; వ్వనితి యిల (దెశ్లి నటీకిన 

యనటి[కియ౯ మూర్భం జిత్తమవళం బై నన్. 

ఏ గాంధారి దుర్యోధనుని కొళశైదిరందు చూబి వలవించుట ౨ 

సం. 11.17]! 

వ. ఇట్లు మూర్చిల్లి కొండొక సెపునకుం బెలిసి గాంధారి పరిఖారిక లూ.దికొని 

పోవ నప్పు తశవంబుక డక (బోయి. 

27 తరల. విపుల వకము మీంద నశులు వెల్లిగొల్పుచు వాలి యో 

28 

29 

80 

నృవతికుంజర కౌర వేశ్వర నేల నిమ్మెయి నీయుదా 

క పుశరీకము( బొందంబాడి యె తల్లి వచ్చిన భక్తితో! 

నువచరింపక లా(తివె యిటు లూరకుండుట యు క్తమె. 
[es 

వ. ఎని మజియు ననేక (వకారంబులం బలవించుచు హావేోకారంబు అనంగ 

రోదనంబు చెసి యానుబలనందన తన సమీవంబునకు. జనుచెంచియున్న 

యు పెందున కి టనియె. 
లు 

మంగళమవో శీ వృత్తము. 

ఈతడు రణంబునకు నె త్తిచనుచుండి'నను నెంతయును భక్షి.గని నాకుం 

[బీతియెనంగం బలికి |జేమ మొలయం బొగడి చెద్దయు వినీతినిరతుం డై 

చేతులు మొగిడ్చి జయసిద్ధిియు(గ దీవన విశిష్టదయ నిమ్మనిన ధర్మం 

"బేతల ననూన మగునిద్దజయ మాతలకు నెట్టయిన సిద్ద మగు నంటిన్. 

వ. ఇట్లన నెల యంశునిీ. 

ప్ 

29 

1. పలి (౩) కి _ కొన్ని (పతులు. 

1. మై _ వక్కు (పతులు. 

1. నను = సెకు (పతులు ; యును వా.వీమ. 2. యగు దీవన _ కొన్ని (పతులు. 
అ 
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వ్] మానినివ్భ త్త తము. జూ:వము నప్పుడు సర్వజనంబులు చూచి భయంపడి యివ్న్మనియి 

మ్మెదిని చేనలకుం గురుకోటేకి మృత్యువు గాని నిజం బలంతిం 

జో దని యాడం య మ్యెయి నాదగుబుద్దికి దా (చిక సత్య ము దా 

మోదర పాటిలదే కొడుకంచు. బియోక్రులు వల్క్న జెంపు సెడున్ , 

కి వ. వినుము దివనకుం చొరక మధ్య స్టపుమాట లాడుటయ కాదు మటి నే నప్పు 

డతనితోడ. 

లికి శే. *1అవావంబునయందు నీ వోవాటించి 

పోవ నడి వచ్చు సడికంశు( జావుమేలు 

శ స్త్రజీవిత( బరలోక సౌఖ్య మనుభ 

వింపు మమరత్వసంపద వెలయుమంటి. 

ల4 క. అని చెప్పి 1యుంటి నాచే 

ప్పినయట్టు*లు సేసి యితండు పరును ఇంపుం 

గని యుండగ నిట్టడలున 

మునుగు టరయ గడుపుశోకమున పెంపునుమీ. 

లీక ఆ. "'అరివిమర్లి యితని కై వగ చతటికి( 

బుణ్యలోక మునకు బో యెననుచు 

నుండ నో పెనని నుల్లంబు ధృత రాష్ట్ర) 

దిక్కు లేమి( *దలంచి పొక్కకున్నె. 

వీర వ. అని వెండియు. 

వ్ 1. చందము _ ఐకు (పతులు. 
వి 

న 1. ఆహ వాభ్యంతరముననీ గవ; ఆహ వా[గంబునందునీ _- ఒ,జ.శ ఏ ఆవావంబున 

నీవటులోహటింప _ ఈ.ఐ. ఏ. క _ వీ.ళ.మ. 

84 1. యుండ __ కొన్ని (పతులు, ఏ. ల కొన్ని (పతులు, 

లిగ్ 1. 'ఊ' [పతిలో ఈ పద్యము ఈ |క్రిందివిధముగా నున్నది. 
“అరివిమర్దన యీతండు నరుగు పుణ్య 

లోకమునకును ననుచుండు రూడిమీర 

రమణ నుల్ల ౦బునను ధృత రాష్ట్రు నకును 

దిక్షు. లేమియు దలపోసి పొక్టు చుందు. 

లి “చి ఒవ; చేసి జ. 
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97 సరసిజవృ్భ _త్తము: 

(శ్రీ ర మ్యత్వంబారంగం బెంపూర్ణితముగ మణివిరచిత మకు టములుం 

దారుం జూడ౯ సారవిభూతికా ధరణిపు లనిమిషధవనిభు లగుచు౯ 

భూరి పీతిన్ 1సూఆలంగెల్వ౯ భువనవినుత మగు పొలుపువెలయ ము 

న్ని రా జుండున్ దారుణదై వం వీటువణచునె తుది నితనిం గటకటా. 

(1 88 శే, కనక! బహురత్నమయపిఠమున మృగాతు 

లాలవట్టంబు లిడ. 2లువమరునట్ట 

కార వేం[దుండు 2నుచేలం గంకశేవత 

పవన వాతుండ యె యాచితె పద్మనాభ. 

ఏ0 క. ఈరాజు వీమసేనును 

దారో(గ్రపరా[కమమున ధరణి నొజగి దు 

ర్వారమద వారణము కం 

రిరవము విహారమున6 బడినగతి. బొలిచెన్. 

40 క, విదురుండు. దండియు. దనకుం 

బదివేలవిధముల( జెప్పంజాటింపండు దు 

ర్మదమున( దగియెడు బుద్దులు 

విధిమూండిన *మక్సు. డేల విను నుచితోక్తుల్. 

41 క. పదునొక( డతూహిలణు లే 

పొదవంగ నలింగౌలువ నొప్పు నుర్వీశ్వరు.డే 

తుది నిష్పురివారుం డై 

గదంజికొని యొంటి పోరి కలనిం బడియెన్. 

వ 1. సూరుల _ వా; సూరెల - కు (పతులు. 
అ 

98 1. నవరత్న - ఊ. 2. చెడు వశ. లె. గృధ- ఈ, 

£0 1. మనుజుంయేల - కొన్ని (పతులు, 

41 1. లింపొదవగ బొదువంగనొప్పు - కొన్ని (పతులు; లింపొదవ( బొదువనొష్పు 

నట్లియుర్వి - స. 
లు 
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(హూ ట్ర ౮ ©) (౫ ర్ట ర్వి (౮ a {A 

ti 2 న "ఉని! 7 నా అని దుక్యోధన'వళల్లభ ఎ*నిరీమించి *మాధవు నశించి *ేయిటని యె. 
ag: ౮ fp 

చూడు మిమ్ము క్ష్ భు సుతు జూది వదన మ 

ల్లార్చుచు [జాణళునాననంబు 
ag 

చై జూడ్కి యడరించి పాణితలంబున 

నందంద “నెమ్మొగ మడిచికొనుచు 

మరల బు[తునిదెన కరిగిన మనను మ 
(on 

రడలున మును(గంగ నతనివెన్ను 

దెలిసి వల్లభునురఃస్థలము “| గుమ్ము 

నుడుకులేగన్నీ రం దడియంగ *నొఅగుచును వి 

చేష్టయై యూరకుండుచు. జెలులతోడం 

దిరిగి పొగులంగ వెనలి “విరియ మేన 

7నవులం దిరుగుచునున్నది యక్కాటకట. 

42 

44 

4b 

1, లెలమి - కొన్ని |[వతులు, ఏ. డడ __ కొన్ని [పతులు ; వదుర _ ల; 

విడిచి _ వా. లే. యున్నవారల జూచితియుకు చక్ ఈ. 
సుల 

1. అ బ్ర | రై / వల్ల భి - చ.జ.ల. 2. నువకించి _ కొన్ని పతులు; నువపలవీంచి - ఈ.ఐ. 

యగు భానుమతి నింకించి_ =. 3. మజియు మాధివు నుజెకెంచి _ కొన్ని !పతులు. 
| 

తీ 

1. 

యడేవి యిటనియొ _ కొన్ని పతులు, 
యి Cc 

యలమట _ ఇ.జె.వ. 

వటిశాపాణి_ఆ,ఉ.గ.వ ; పచరించిజ.శ. లి, నెమ్మోమునడ చి-కొన్ని పతులు. 
న్ 

- (గమ్మ-కొన్నిప్రతులు. శ. గన్నిరువడియంగ-ల.వీ.ళ.ష. 5. నొరలుచును.ఈ. ఊ. 
_ చరయ - కొన్ని పతులు. 7. వెదవులెండంగ( దిరుగుచున్నది కట కట = గ. 
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46 వ. అని వెండియు 

47 పీ, ఈసుమధ్యమ యిమ్మహీశ్వరు బాహు "త 

లంబున 2లలితోవ లాలనంబు 

నొంది రాగిల్లెడునుల్లంబుతో నుండు 

నింకిట నిమ్ముగ్ద నెట్టు సూడ 

వచ్చు. గనుంగొన వశము *గాదిది యిట్టి 

కొడుకును *మనుమండు( బుడమి నిట్లు 

పడియుండ. జూచెడు పాపజాతికి నిప్పు 

డవియక వని గడి ైనయినుప 

"తే. గుండియకు. జేటు పాటింక. బుండరీక 

నయన యెన్న(డు లేమి “నిర్ణ యముగాదె 

యింత కోశ్చెడు 'నట్లివాశెన్న (౫ైని 
రు 

నుర్వి నెం దేని గలుగుదురొకొ, కయొరులు. 

46 క. జననియు భార్యయు నేమె. 

న నేమి వేదములు బొంకునకు( జొరమి నిజం 

బని పుణ్యలోక మగు నని 

తనకార్యము సూచె నిట్లు తగునె యితనికి౯, 

49 వ. అని యనేకభంగుల విలాపంబునేసి తక్కటితనయులదెన నాలోకించి 

విషుదేవునితో *నిటని యొ. 
౯ ౧ 

47 1. బలంబున _ ల. ౨. వీలళోలాలనంబు _ వ. లి. గానిదియట్టి - కొన్ని పంతులు, 

4. మనముందు చ ర్. నిర్లతియైన _ ఇ.చ.వ; కఠినంబునైన - ఊ ; నీగట్టి 

యైన _ వ.ళ. రీ. నిశృయము _ కొన్ని పితులు. 7. వారు మున్నెవ్వరని _ వ, 
3. జనులు -- కొన్ని (పతులు ; నరులు _ బొె.ట.వ. 

49 1. విధంబుల -- కొన్ని (పతులు. శే వెండియుని ట్లనియె = కొన్ని (పతులు. 



50 

dbl 

ర్పి 

ర్లి 

el, 

భాస్మరవిలసిత వం తము. 
ర —౨ 

కౌరవన్న పతి తనూాజకతంబుం గంచు ీవవననుశతుపటుకుజవీలా 
ణా శ్ ప లా a 

ఘోొరత6 దడ-బడ పుడనిపి దం గూ అె కుక రుముఖక్రర- రణత్వం 

కడ కయిన6 గనుంనొన విచావం ఐంతయు మది వెలయలోం 

' వియకాంతల్ 

చెరి విలవవము దడ్డయు నా రిం 'జేయంగ మవికి వనట *తిరః జెటన్, 

. చందనార్త "కుట్టి మములం జరణతలము 
ఆకలీ 

'లొంచుటకు చేవగించు నయ్యువిదకిపుడు 

నెత్తురుల 2-కెవ్ష మెక్కిన "నేైలంబొరలు 

చున్నవా "కేమి సప్పుదు నుడుకు రి న! 

. మెాలలు6€ దరుణులు (వ ఢలు( 

దూలెడు వికలాంగకములతో డెండములకా 

వారిన విరహేనలముల 

పాలై వందు3ద 'కొక్కభంగిన యకటా. 

. బలదర్శ ౩ ర్య శార్యో 

జలు లగుధృత రాష్ట్ర") నుతుల సతులకు నిటా 
=] రి య 

కులత! మెయి వనట పెల్లునం 

దలరవల సె దిక్కుమాలి దె వము *చెయిదికా. 

. నిభూమణాతపష్మత 

ధ్వజకంక ట బండ వ పి తము "ల నైనకురు 

(వజ గా[తశకలములు వా 

రిజనాభ కనుంగొనంగ ఇెట్లించె వగల్ 

న్0 

ఫీ! 

ఫ్2 

ర్లె 

ర్ట్డ్తీ 

మ యరిని నీల _ కొన్ని (పతులు. వ, ఒడ _ కొన్ని (పతులు. వ. గూలి_ కొని న్న (పతులు 
జ ల 

కిని. గనుం గొనంగ - వ. క్. యిగిరించెన్ _ న; తిరింబెట్టిన్ _ కొన్ని (పళులు, 

నొవుటకు _ న. 2, దే(వ వ)మయెక్ ని _ కొన్ని పతులు. 

మయి - వా; మెయి - కొన్ని (పతులు. బి కతనన్ _ గవ. 
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55 క. జననియుం దం[డియు. దెలుజా 

మున (జెసిన పాపకర్మ మున(గాక సుయో 

ధను(6డు మొదలయిన నూర్వుర 

ననఘు(డు ధర్మజుడు నామమడంపంగ దగుసే, 

—_: గాంధారి దుళ్ళానయుి కశోచిరంఖు చూబి టవిలదీంచుటి = 

సం. 11_18_19 

రి em . అచ్యుత 1కి ఉముహో?ధీలభుజుం డగు 

భీముగదావాతి భూమిం గూలి 

యాతని చేత సర్యాంగంబు లందును 

గలుగు [5 న్నిత్తురు కాంక్ష [దావ 

బడి మణి ఆగేటారి పడియున్న వా(డు దు 

శాసను(డితండు సభకు |దుపద 

పుత్రి నీడిచి తెచ్చి పొలువతనమ్మువ( 

బతులసన్ని ధి( గురుతి తివిభునకు( 

తె, గర్జునకుC జి_త్తసం ఏతి గాగ దూల 

వుచ్చెం బిక్కువిధంబుల నొచ్చి యామృ 

గామి యప్పుడు మారుతి యంతరంగ 
*మెర్ప. దలపించుదానన యింతవు స్పై. 

57 క. ఆనభన మెయి నీదు 

శాసను6 డప్బాండుపు[త్రసతి( (గూ రాత్ఫుం 

'డ సంక లేక చెద్దయు 

గాసింబెట్టంగ నెలి(గి *కల(గినమదితోన్ . 

ర్5్ i. (బియులును — వెరు (పతులు. 

56 1. కంబు చ. 2. భుజబలుం డగు _ ఈ.ఒ.వ. ని. టార్చ( బడియున్న = జ.శ.వ, 

4. మెరియ _ వీ.వ. 

ఫ్ 1. డై సంకట పడ, బెద్దయు స; డై_సీర లొలువ. బెద్దయు = డ.వ. 2, కనలిన = డ. 



(3 మదాంధ్రమహాభారతము వ 

ఫ్రి వ. పను *దుర్యోధ ధనునితో ని టంటె. 
వ్ 

వలి తరువోజ. !వాగి=ౌత్ర రక్షిత్యయైన పాంవాలి క కగునయ్య యి మ్మయి నత్మ 

పరిభవదు:ఖంబు చెంత మీంచు వరికింప కున్న లగి వా లకు గ 
శి! గా లా 

యరోకంజ సంబర. డగు*ఖీము౯ బల్కు. లనుబరిగోలల నలంయచయట మేళ చాడా రండు 

వెరవిడి వవగ విడువుము గారపింపు మీవం ంశపవ్వ్నిత ని నేప్పుత. 

80 క. [కూ రాత్ముండు నీచుండు గాం 

ధారవిభువిందొఆఅ౯గు పాండుతనయుల( దిణ్య 

(పారంభుల( గూడి మనుము 

కిరవకుల మెల్ల |బదుక(గా బగ !డొందన్. 

61! క. అని యెన్ని భంగులను జె 

ప్పిన దొ నప్పలుకు లెల్ల బెడచెవులం బె 

స్త నుద|గు(డు దగు కార్యము 

ననున వళంబగునె డై వేగతిం దః ప్పింపన్. 

62 అత నాంటి మాట లుల్లంబున నాటియుండ 

1 నొవ్వుతో. ద్రజి వచినేం డెప్విధమున 

బణజీచె వీముండు నొప్పింపంబడిన తాచు 

పాము పగసాటి తెగట ా ర్చుభంగి గమ. 
శ ఖా 

59 ||. దుశ్శానను _ ఎవఐ.చ. 

ఫ్9 1. అరయక : భలోన నత్తా కోయ జాకి న మ్మెయి దయ మాలి యత్యంత నీచ _ స. 

2, పాల్సేయ- కొన్ని పతులు. ౨. కుంజ_ట. 4. రంబగ్కు రమగు  అనిపాఠములు, 

ర్. భీమ “ేన్సు ననయంబు పలుకుల నలంచుటమలె ఓ. 

60 1. డంగన్ = కొన్ని (పతులు. 

61 1. గనుగొననే రండు _ కొన్ని పతులు. 2. గతియట్టుండెన్ = ఊ, 

62 1. నేపుతో _ కొన్ని [పతులు 
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6కి క, తగుం బగ దిర్చుట యి మెం 

దగ వగునే నెత్తురెత్తి |తావుట భీముం 

డు గడు౯ ఘోరము సేసెను 

మగల కతితు[ద'వృత్తమా పొగ డొనంగు౯. 

64 శరల. కరములుం జరణంబు!లున్ విరి గల్లి నాగి వికీ ర్లమె 

యురము నిర్భరవై కృతంబుగ నుర్వించెళ్లి సుతుండు గే 
స మ్ల య 

న 3 | _ సరినఖంబుల (వవ్వంబడ్డగ జంబుచాడ్వున నుండగా? 

గరుణ మాత్మకు *నింత మిక్కిలి గాక యున్నె జనార్ష్లనా. 
a 

65 సీ, వీండె వికర్ణుడు వా(డిమెటుంగు మె 

ఘంబులగ ములమధ్యంబునందు. 

'దేజరిలెడు మాడి. రాజిలుచున్న వా. 
య 

డతిసాం| దవా _స్తికాయములలోన, 

3 గార్ముకజ్యాకి ణకరిన మై యున్న యి 

బాలుని ముం జేయి బాలగ్భ |ధ 

*మోవపదు కబళించియును జంచుపుటమున. 

జీరంగ6 జూచితే శారి యితని 

₹, రమణి పొరింబొరి గన్నిర్ముగమ్మ. జుట్లు 
౬ 

మెల6గి కాకుల్మ గద్దల దొలంగనడుచు 

చున్నయది పాసి యవివోవకున్న నిట్లు 
Sf) 

సూతురే తల్లు లెందును నుతుల నకట. 

68 1. వృతి మణి యేమిటికిన్ = ఈ. 

84 1. లున్నవి సాగిసాగి - కొన్ని ప్రతులు ; లున్ బరిగల్లి _ న. 9. వివర్గమై -ఎ.వ; 
గ్గ + శ / అ ఏకర్డ యె - వ; ముదిర్ణమై ఏ; విదీర్ణమై _ఊ. లి. (దెవ్వ _ కొన్ని (పతులు. 
. మీవమికి లి. ఊ.జ.వ. 

కలన 

గ్ 1. చూడ్మి - ల. ల. చయంబు - ఓ.చ.వ ; కాయములనడుమ _ గవ. లి. కీర్ణ- 
సెక్కు పతులు ; కీర్ణకలితమె _ వీ.శ.వ. కొన్ని (పతులు. 4. యొక్కటి _ 
కొన్ని | పతులు. 5. దలంగ _ కొన్ని (పతులు. 6. గాని యవి వబాయవన్న -- 

కొన్ని (పతులు, - 
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66 క, మారుతనందనును। గపు 

నారాచము తొడల నాజనం జచియు 
ca) 

ప్వీరకుమారుం డు జ్ఞ్వల 

డగ 

జారుత్యము( జాయ కున్న చందముః: గంశు. 

67 క. అని'మొన నెవ్వరికిని మా 

రొ్యన రానిఘనుండు దుర్ముఖుండు భీమునిచె 

వినిపాతితు డై భూరజ 

మున ] బుంగుడు వడ్ల వాండు మురహర కంచు. 

68 శే, నక్క తోండెలు వీనియాననమునగము 

దిన్నయవి యట్టులయ్యును నున్న యొప్పు 

1దొరసి స ప్రమినాంటిచందురు*ని (బోలె 

చూడు భావించి దీపితళూరవరేళ. 

69 మత్తకోకిల. శూరసేను(డు థీమసేననిమాదితుండయి చుట్టు నం 

భోరుహోనన ల్హార్హి మూ_ర్తత( బొందిన ట్లతిరూకవో 

వోరవంబులతోడఈ. (గుమ్మర నల వాడె !వఏకారిణా 
య 

కారుడ పడియున్న వాడు “వృకంబు రొకులు జించినన్. 

70 వీ, అంగంబు కోమల మంతరంగంబు చా 

తుర్వనిరూఢంబు శెర్యభఘనుడు 

పీడ గొవింద వివింశతి యీతండు 

1సాపగుండు మెలతలు నుట్టు నెపుడు 

67 1. నొరులవ్యరి _ కొన్ని (పతులు. 2. ననిపీడితుండై - కొన్ని (పతులు. కి. |బుంగిన 

వాండువా6డ _ కొన్ని [పతులు, 

68 1. దొరసె _ కొన్ని (పతులు; మెరసె _ ఊదీ. 2. నింలోలి _ స; నిచెలువు - 

కొన్ని (పతులు. లి. వర్య - ఊ.వ. 

69 1. విదారితశా _ కొన్ని (పతులు. 2, మృగంబు _ కొన్ని పతులు ; వృకంబువకు 

ము __ఐ. వి. బతీయు -- కొన్ని పతులు. 

70 1. సొబగొందు __ వ. 
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నప్పరోగణ మమరాధథివపు6 గొలిచెడు 

చాడ్పున( చాయక సమ్మదంబు 

చిగురొ త్త నుండుదు రగరుకన్తూరికా 

చందనాద్యను లేపశాలి యిపుడు 

శె. [గద్దలును గాకులును జుట్టు6 గదిసియుండం 

దజచునెత్తుట( దోంగిన తనువు. దాను 

నున్న వాడు గానాకర్ల నోత్సుకుండు 
ta 

నక్క. లజ చెడుచేరువ నక్క టకట. 

71 ౩ కనకపుంఖశరావృతగా తు డైన 

దుష్పుంహుండు చచ్చియుండియు. దోయజాతు 

వికచనవక రికారసంవెషనంబు 
లం ర్తి 

గలుగు వై లంబు తెలుగున బొలిచె6 జూడు. 

_: గొంగారి య భిమశ్యుతో కోబిలొంటు గయంగొది (వలానీంచుఖ 

సం. 112060] 

72 వ. 'అని మజియు నిట్లని యె. 

78 అయవిభాతి. అరయ నిది పెద్దయని !యరుల మొనం జిత్తమున 

సరకుగొన కు|గమగుబరవన మెలర్పం 

ద్వరితగతిం. జొచ్చి కురువరుండు దలరం గవిసి 

కరితతులు( దేరులనికరములు. దురంగో 

త్కరములును గాల్బలము *నెరవులునుం గీటడంగ 

శరగురుండు గర్టు'డును గురునుతుండు మదే 

శ్వరుండు( గృపుండుం *బరవ బరగి దివిజుల్ వొగడ 

ధరం బడి ముకుంద మన నరతనయు.డొ ప్పెన్ 

72 1. అని మజీయు = వా; అని మజీయు నిట్లనియె _ పెక్టు (పతులు. 

78 1. పరుల - కొన్ని[వతులు. 2. నరవరులు - వీ.ళ.ష.న. 
వీ.శ,న, 

ఏ. బటువ -- 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము రికి 
ల్ని 

74 అ, *పాడిమాలి తన్ను *బలువురు పొదివిన 

బోరి తద్ద డప్పింగూ8 నిదుర 

పోయనొకొ నుభ;దమవ,;తుండు ముతు:జె న 
wn పా ౬ ర 

జెలువ మింతయేల కలుగ నేర్చు. 

75 సీ. ఉత్తర యిక్కుమారోత్తము నురమున 

(వాలి మోమున. దనవదనకమల 

మందంద 'చెర్చుచున్నది మున్ను గన్నంత 

మెలంగంగ నేరక చెలులమాటు 

గొను సిగ్గుపెంపున వనట నిట్లయ్యె ని 

పుడు మాటమాటికి6 బోొల6తిపియుని 

గనుంగొని *విగియారం గెంగిలించుచు కర 

మూరుూతలంబున నునిచి పాణి 

తె. వల వంబున నానన మలనల 
ap లౌ ఇల 

దొడయుచును నిన్ను (జూచుచు దోడుతోడం 

*భెడమువెల్లునం గన్నీరు దుడిచికొనుచు 

నలంత పెనువెల్లి 5్దేకడు నంబుకో జాడ. 

76 వ. వింళు యవ్వనితవిలాపంబు. 

77 పీ, భ|దచారి[త *సుభదను నిరర 
టె 

(వతిమానులగు వాండురాజసుతుల. 

బాసి యెం చరిగితి బార్గునీ పట్ట న 

చ్యుతుని యలుని సమరోర్వి( జెనసి 
న్ని 

పరిమార్న. 2జాలిరవ్యరు పెక్కుభంగుల 

మాటలాడ(గ మబటుమాట లేల 

74 1. పొడి దప్పి - జౌ.గ.చ.వ. 2. బదువురు = చ. 

75 1. నేర్చు_వా ; చెర్చు_ పెక్కు పతులు, శ వి యమార- ఊ. ఏ. తల్పందున-_ల. 

4, బొడమవెల్తి గ - ఊ ; బొడమువెల్లగు కన్నిరు-న. శ. దెరలడు _ చ, 
ఇత, 

6. జా&ి -- వ. 

77 1. సభ ద నిర్జర పతి (పతిమాను —_ కొన్ని పతులు. బి. జాల రెవ్యరుం బెక్కు - స, 
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యాడవు నాతోడ న(స్త్రగురుండు' ద 

త్తనయుండు( గృపుండు రాధానుతుండు. 

Gl మ “చాడిమానసు*ీలండు నిన్నాలు నొకని. 

బొదివి రిస్సీరొ “-వెక్కాం। డు పోడలిది యు 

మగ(టిమియె కించుపనికిట్టు దెగినయప్పు 
౧m 

డుల ములు వారలకు నెటులుండె నాకై, 
య రి 

76 క. పొండవులును బాాచాలురు 

దండిమగలు వారునూడ. దల6కక నిన్ను జా 

భండనమున( బడవైవం1గ 

గండు గలుగు టద్భుతంబు గాదె తలంపన్. 

79 క. తనలేనిచోటం బలువురు 

నిను+ జుట్టును ముట్టి యొక్కనిం జేరి వధిం 
రు ర 

చిన వంచనకు ధనంజయు 

2మువ మెమ్మెయి నురియునొక్క్కా మన్నథమూ్త. 

60 తరల. అరుల నెల్టను గెల్చి మేదిని యంతయుంగోని కేజము౯ 

సిరియు. 'బిెంపును గ్నర్హియుకా విలసిల్ల గా మనుచుండియుం 

బురువసింహులు పాండుభూవరపుతు లక్కట మాదముం 

బొరయ సెర్తుర నిన్ను. గోల్పడిపోయి పుష్క్మరలోచనా. 

81 క. నీమూర్తియందుం బాణము 

లేమి చెనిసి యుండ. జంచలింపక జీవు 

బెమికతంబున? గలిగియొ 

నామెను దొజంగి పోదు నాథ యెటుంగన్. 

కొన్ని (పతులు. ఏ. చాటి __ కొన్ని (పతులు. 4. లందరుఖాలు ౬ కొన్ని (పతులు. 

రి. వెక్కం|డు యోధులు గదియనదియు _ ఓ.చ. 

73 1. మగండు _ కొన్ని [పతులు ; నొకండు _ కొన్ని (పతులు. 

79 1. జెనసి _ కొన్ని [వతులు; జేసి _ ఇ.జ.వ. ల. మనసెమ్మెయి మురియు - స, 

80 1. గూల్చి _ కొన్ని (పతులు. 
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62 పీ. చెవలోకంబున 1నీవిప్ప్ర డెవ్వతం 

దీపారుపలుకుల( 2దేర్చి కురులు 

వుడుకుచు( దగ నన్నపోలోలోలాత్మంగా. 

జెయుచున్నా (డవు చెలువు నేర్పు 

మజయంగ నచ్చర తెజవలమనములు 

గల(చి యాడుదు గాక యలఈ.తి6( బోదె. 

యంగనాగోఫ్టి. నున్నపుడు నానడవడి 

బుద్ది. దలంశె *నిన్నొంద( గాంచి 

ఆ. యాటునేెలలు వోయి నంతియ యింతీయె 

కాని లేదె తొంటి మనం జేసి 

నట్టి మేలు మాహనాకార యభిమన్యు 

వీర నిర్వికార *విముతసార. 

88 వ. అను చున్నది యిట్లు పలవింప విరాటనందనం దదీయ జననీ! ప్రముఖ 

జాంధవ(స్క్రైజనంబు లచ్చటువాయం దిగిచి బౌగులుచుం గౌనిబోయిరి 

వారలం గనుంగొనుము. 

64 కవిరాజవిరాజీతము. గురుని శరంబులు దాంకిన మేదిని. గూలి విరాటుడు పేరినస 

త్తురుల మునింగిన మేనును చానును ధూళి సమీరుఃడు మోముపయిం 

బీౌరి(బోొరిం జలగ నుని గనుంగొని పొడ్మ గ న|శులు హా యనుచుం 

బురపురం బొ క్కెద ఇెమ్మెయిం జోపినం బోవక మూరాడు( బథితతుల్. 

65 క. అకటకట యు త్తరుండు గొం 

డొక కాంభోజుండునుం గడు౯ బాలుండు వా 

లిక ౩ దువు లాడిన నే 

ల కొఆఅగియొప్పి రభిమన్యు లక్ష్మణుల [క్రియన్. 

82 1. దీపించునెవ్వతె _ ఈ. 2. దేల్చి _ కొన్ని పతులు. కి లోభాత్మ - వ 

4. నీపొందుగాంచి _ ఈ. 5. విమతవోర _ జ; వినుతళూర _ కడ.వ, 
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సీ, పొండుపు తుల భుజాబలమున 1కులుకక' 

యెవ్వీరు పాపున చెదురు నడచె 

దుర్యోధనుడు గొంతి తొలుచూలి కెవ్వండు 

హృదయశల్యంబయి నిదుర నెబుచు 

నట్టికర్టుండు మదాంధసింధురము బ 

లో ద్దత ద్విరద మహో గవిక 

మమున( గీటడంగినమాడ్కి నర్జును బలు 

గడిమిచెం దెగటార్పం బడియె విని 

వరు లనేకు లిత. డవార్యరోవ 

ఆ. బాహువిలననమున. బడిన మవాయోాధ 

ధూషితుండు పరుషథాషణశీలుండు 

2 ర్యధనుండు దాన శార్యశాలి. 

వ. విను మవ్వీరో త్తముండు. 

క వియిందం గురుధరణీవతి 

నలుచెతం బాణములు 1 సునారాకిబలం 

బుజుని ఇగువ ముందట బె 

న్లాఅలుట చిత్తమున శెట్టికొని వివారించెన్. 

el ఇతని చుట్టును గలకల మెసంగరోద 

నంబుసేయు పత్నీనివపాంబులోన, 
«5 న్ గంు వృష గునుతల్లి యగ్గలపుటడలు 

మూ ర్తియైన తెజంగున నారి (దూల. 

వ. ఈ రమణీరత్నంబు ధరణీతలంబునం బెరలుచు. 

86 

88 

89 

1. కలుకక _ కొన్ని [పతులు ; కలుగక _ కొన్ని పతులు. బి, శౌర్యధనుడుగాఢ 

వీర్యశాలి _ జ.వీశ.మ. 

1. గ నభియాతిబలం - కొన్ని వంతులు. 

1 మూ రమైన _- ఏ.ఐ,డఓీ.-చ, విగూర = కొన్ని పతులు. 



91 శే 

రల వ 

9g శే 

94 ఉత్సావావృ_్తము. వాండిమగండు నిదపోవు వాలు మృగము: బోలె సే 

మ బాగవ్మాణోళావంబు రథము సిక్కు. 

వలుిప గాండవభరు చతి మజటుంగుటము 

. అని మరియుంబలు =జఅంగులం బలవిలచి యుతితయు యాభళోకించి. 

. కాకులును [(గడలును డన టగడుకు (చెస్సి 

యవరపతచతుర్ష? యమృతకరుని 

కరణి నొప్పెడు కర్లు మొగంబుమీ:ద 

వనిత యందంద మోడు దనముగంబు. 

కి జాప్హు కాకుండు వృష్టి కీర చూడు చచ్చి యుం 

2బోండి దొజంగ కున్నయట్టిపాల్ప్నుక౯ వెలిం” వె 

న్ని డితండు *బలము లెన్ని యని బెల్లు (దోచివన్. 

95 శ. మెన( బాణము వాసినమీఃద మొగము 

1కెఅసి యుండునె యెందు ని_తెణి(గుకాంతి 

తోడ. బున్న మనాటి చందురుని చంద 

“మమ జూడు మిక్కురు వృద్దునానవంబు. 
we) 

91 1. కొపంబు - కొన్ని పతులు. ౨, చావ - కొన్ని హితులు. శి. కోపంబు = 
కొన్ని పంతులు. 

లి 1. గడమదెస్సి _ వీ.మ.న. 

94 1. మెకము _ కొన్ని (పతులు. ఏ. పేండిమిం గొరంగకుండ __ కొన్ని ప్రతులు న 

బోండి మెట్లు దొరగకున్న -_ కొన్ని |[పతులు. 8. రిపుబలంబు లెన్ని యేనిం ద్దో చినన్ _ 
వీళ.మ.న. 

95 1. మిజునీ -_ క్కు (పతులు. 9 మమ రెనిక్కురువృర్ధుని యాననంబు -- కొన్ని 

(పతులు. 
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_ వ గాంధారి వైంధవుని కొళేవిరీము చూబి వావోవుఖీ ఎ 

సం. 11227 

96 పీ, 1పల్కుతప్పమి నజపంగ6 దలంచి యు 

ఆత్యావాంబు వాటించి సవ్యసాచి 

దుర్యోధ“నుండును దొరలు ననేక సై 

న్యంబులు తెనంతంత నడపడ6గ 

దెరలిచి *వడి మెడ దెవ్వ నేసిన బడి 

యున్నాడు సి ౦ధవు.6 డుఅక|దుపద 

తనయ( గాననమున (6 గోనిచన్న నాండతాం 

'దెగినాండు గాడ కౌంతేయు లపుడు 

చె. దయదలిర్పంగ దుస్సల దలంచి యలుక 

[గాంచి మందల విడిచిరిగాక దైవ 

కృతము తప్పెంపరాకు స్కా కతన నిపుడు 

వారు విడిచి రిమ్ముద్దియవలని కరుణు. 

97 ఈ. ప్యాదయము'న వగలేలి యటిటునటు. 
ఉట" ఉట 

దిరుగు చున్నది దుస్సల వరుని శిరము! 

గాన 2కికూ(తు ని మ్మెయి. గనుటకం ౭ 

దల(ప నెక్కుడు దుఃఖంబు గలదె కృష్ణ. 

96 వ. నాంటిర్మాతి యరులు చేసికొనినపతిజ్ఞ వేగుల వారిచేత దుస్సలవిని న్వైంధ 
వునికి బుద్దిచెప్పిన తెజింగు లవి వినుము. 

96 1. పలికితప్పమి - కొన్ని పతులు. 2. ను(డునొద్దిదొరలు _ కొన్ని (పతులు. 
8. నమ్మెయి - కొన్ని (పతులు; ననిమొన_ చ; బలిమిని _ ఈ.ఎ.ఐ.వ. 
ఓ. మెడంద్ఫుంచి పొరిగొన్న వసమరిధరనున్న వాడు సైంధవుడు దువద _ ఎ.ఓ. 

gn 

97 1. గలంగ6 గలనను నిట్టునట్టు వ. 2. దిక్కూతు _ కొన్ని పతులు. 
రు లు 

98 1. ఈ వచనము పెక్కు [పతులలో లేదు. 



100 ఆ, 

రు. ఢి 
VW ఆ రం టే ల చి దబు దువ నవు ధర మం: 

జ 
CA 

డ్ బుట్లువు వధవ యు తొలగి యునికి 

నై చలమునం బతి దెగ టార్చె సంత 

మవ్ంచితి5 తం|డులార ఏ అఎఎరంచు6 బాండు 

పు తకుల దూయుచున్నది బాలి విఎశు. 
pn 

101 ఉత్సావావృ_్ష తము. తనయు:గాచు వనికియబూని ధర్మపు తవాయునం 

నులు6 గవలు౯ జేయంగలుగు దండిమగలు సేనలం 

గొని వడిం గడంగ నరకుగొనక నిల్నియొక్కాండుం 
1'2ెక(గియా. గ సై ంధవుండు బిరుదు దకుండుం గదే. 

102 ౩. తప్పు వ్వైంధవువై6 బెట్ట దగునొ తగదొ 
4 గ 1 పార్టు! పతినకు నొక్కుండ వా తమయ్యి. 

దాన యందణబ నా(గుట తప్పుగా దె 

యదియ సౌభదుమృతిహేతు వగుటలేదె. 

99 

101 

102 
7a 

టా రి 
1. ఈ సీసము "పెక్కు పంతులలో లే లదు. 

1. బెనలనోపె _ ఒ.ఓ. 

||. వా_స్హమయ్యె -ఒ వ, 

nn 
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108 శే. బోరగిలం బడవాండు గపోలమొకటి 

వుడమిమోచినయది మోము పొలుపు సెడదు 

వీడ చూచితె శల్యుండు వెడలియున్న 

జివ్వా దినియెడు వాయన *ణి క్నవ్ల. 

104 క, ఇట్టవు నె మా దితోడం 

ేబుక్రైననక యితని ధర్మపుత్రునకు( గడుం 

బెట్టదుండ్రై చంపవల'సె€ 

జుట్టపు( దనమేల రాజసుతులకు( గలుగున్. 

105 క 1సెల్లు(డు యమతనయి నితో 

నెల్టగుణంబులను జాల సనయును నని తా 

ను లమున నిశ్చయించుం 
౧ 

"జలం బోపోరం బగణచెే ని ట్రయ్యిన్. 
ap) య 

106 వ. అమ్మ" హీవిభుండు, 

107 భుజంగ|ప్రయాతము. కురుకోణినాథుండు గోరంగ మై] తి౯ా 

ధురం దాల్సి తా*నేర్చుతో సారథిత్వం 

బరి శెణి సంతా9సి యైపూని కర్టుం 

బరికోభితుం ఇసె భాషా నవం కిన్, 

105 ఆ. అధిక పంక *వతితమె యున్న యాబోతు. 

బొదివియున్న మొదవు *కదుపువోల 

నున్న వారు నూడు మువిదలు వన్య మా 

స్యముల నెలవుకొనగ శలు్య బలసి, 

1U$ 1. బుట్టువనక - న. కొన్ని పతులు, 

105 1. చెల్లుండు సువ్వెనీతోనల్ల _ ల,వ.ళ. 
(0 య 

106 1. వోభుజుండు కొన్ని పతులు. 

107 1. నేపుతో _ చ, 

108 1. మగ్నమై - కొన్ని పతులు. 2, పదువు - కొన్ని (పతులు; 
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ర కాలం దా, టు ఒ పా కందా వె న్ డస స్టా Ce a కుల త రా ( == గ కాం! దుతొ రు జావా Fe en ee 

నెచి బోరుబఖాండు వోలె సహింవ కీతని విటు గా? po లీ దు CUED భ్ pt) షన అ ఆరు ఐం లీ aw ట్స 
మన 

బి 
క్ 

110 క. పులుగులును 'మెకంబులునుం 

దెలిచి తినిన “*నెలవుదపీ తొలంగోయు. గంేెకు 
మ 

తల నున్న కనకదామము 
నా ప జాలుపు చెగంజాయ దిన్ఫసుం గమలాకా. 

_: గాంధారి కరతల్చగతుండడ ఖీమ్ఫృ్రయద్దోళింబి కోరించుటు 2 

సం. 112531 4 

ll1 వ, బల కార్యముల దనపాటైిగా సెందును 

మానవు నొరు జూప లనియటి 

శంతనుపు తుండ క తుల బాహు ద 

ర్పంబున రణాభూమి బడి యొ దన్ను 

చాలాయమును ₹ెల్వ వచ్చునె చంపి కొం 

డని పాండుసుతులె నగ్గలంపు. 

గరుణ మర్మము సె బ్వంగాక యమ్మెయినై న 

న నీష్ట యిప్పుడు నతనియందు. 

ఆ. గలదు గాడ తం|డి కార్యంబు నకు గాంగ 

కాజ్యముడిగి పూన (బవ్మూచర్య 

మితని జెప్పి చెప్ప నితరుండు వేష్టూర్రువ్ష 

కలితసంభవుండు గల కప్ప. 

109 1. దతునిన్ దన _ ఓ.చ.మ. 2. వేంయడిండేని న, కొన్ని [పతులు ; వెల్లి కోసీ _ - అవి 
Cn 

110 1. వృకం ఆ గ.వ. 2. జెలువు ౨ కొన్ని [పతులు ; ఇలువు నెలవుదొంకియు __ 

వీ. “దుకంకు _ కొన్ని పతులు, 

ill 1. తనుజంపుండని _ చ. లి పురుషార్థక లిత —_ జ, 
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114 

115 

116 

117 

స్రీపర్వము టా ద్వితీయాశ్వా సము 

. కురువంశ మెడల వచ్చిన. 

బరమోపాయమున మగుడ.6 బడసెన్ మడి నం 

గురునికరము తోడన యి 

స్పురుషార్దసారభూ పయణిండు గదే. 

. *రేవు-డు గా కిత(డు నరుండు 

జమ మెంసగున నా వచ్చుసె నిష్ట పెంపునం (జాణంబుల్ 

తావలసినపుడ విడువం 

గా వేడుక నునీచినాండు గాడె తనువునన్. 

. తీ వబాణజాల దీప్తులు కర గించి 

2షాండుతనయ నై న్య బహుళ తమము 

కీల బదిదినంబులోలి వినోదించి 

తెయకట ఫవ్మ భాను. డ_సన్తమించె. 

శరవరామునందుం బొలుపుం 

వొరసిన గాంగయుతోడ? బోల్నంగ ననువై 

శరతల్పంబున( దెజో 

భరితుడు గాంగయు. డొ? బంకజనా భా, 

అర్జునుండు వెన్టు'నుతని కంపపాన్సు 

నకు6 దగంగ నిశాతజాణముల మూడు 

నలవరించినతలగడ య స్త్రజనిత 

వారి. దృవ్తుసి6 జె నవ్వీర*వరుండు. 

. విరశయనమున గంగకు 

మారుండు కల్ప కయమున మారాండు(డు సం 

చార మెడలి ధరంబడి యొ 

పా రెడు చందమున వలీంగ నంబురువోజా 

1i8 

114 

116 

1. నిగుడించి _ వ. 

1. దేవర _ కొన్ని (పతులు. 

వ పొండ వేయ సై న్య-ఆ ఈ. లి. యనభు - కొన్ని | పతులు. 

1. నితనికినంప - కొన్ని (వతులు. ౨. రునతండు _ కొన్ని (పతులు. 
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వ్ర నికు జర సం పయో గవి ధంబుల్ 

వ్ = టా 129 ప, పగవావ మొనలను *వలెకులం గా 
యా "ల 

మడి నెం గుంళజుం డనియొడు దవాగి 

ర్త ౧ దకు చా నయ వజూ =. య య్య దక్కు ( క రవాన్వయ జాతులు 

సాత్యకియును పింకాలబుది 
షు 

నా|శయించుటను మహో, 

120 క. వివిధమవో, న్పృంబులు గా 

లవశత6 కడం గాక శార్యలంపటు నియ్యో 

ధవరు!నిం జగవారికి 

ర వళంబగు నెట్లు సంగరంబున( గజా. 

121 శే. గురుని మున్నిడుకొని కాదె కురుకుమారు 

లఅనికిం విలిచిరి ధర్మపు తాదులయిన 

వాలుమగల నట్టంతటివా:ండు. బగయి 

నణకి వేచిన బడియున్న తెటింగుం గం. 

అః) 

119 శాంత . దురోవి;కుత _ క.వ.ళ. 

సర 1. బలా_నవముంగాలి న ద ఒల్లా రణ 
ul ళ్ 

ఏ. జాతులు _ ఓ జ. లే. భునా శ - కొన్ని [వ 
కా & 

120 1. నినెవాఖరికి _ చ. 
oe 

12] 1, మున్నిడకొని=కొన్ని | పతులు ; మున్ని డుకొనిపోయి-జ.శ ; ముందటనసిడికొని=”, వ. 



ర్ ప్రీపర్వము యా ద్వితీయాశ్వాసము 

122 తోటకము. సతతంబును శిష్యులు నద్వినయా 

128 అఆ. 

న్వితులె (వణమిల్రైడు కీరిపద 
6... య 

ద్వితయంబు గడుం బిడ.( దిన్నవి సూ 

"ఆ నక్కలు ద వముచెయి6 గటా. 
య దె 

(ద్రుపదతనయొు డా 1 దొణునితలం గోయు 

వాడు విధికి ఇెటి వారి *నెటి 
ట్ర రు 

తెణుగు సేయరాదు దీనికి నే మము 

బార మీద యసంభవంబు గాదె. 

క్ఫపునితో బుట్టువు కృపి తనభర్త దో 

ణాచార్యువాల దె న్యంబు 1విపుల 

వెణియు మొగమునవెంట ముసుంగు వ 

డంగ రాల్పడిన 'యెలుంగుతోడ. 

బలవి-చి పలవించి బహాుశిష్యులయ్యతి 

రథవర్యు నస్త్రశ్యన్ర్రుములు రధము 

నవయవంబులును జితాకలనంబు సె 

యుచు సామగాన సంయు క్షవదను 

. లగుకటు నూచి సామమతికరుణంబుగా.( 

దాను చాడ జ్చ్చె మాని తాగ్ని 

సాద నమర్సి యవ్విశుద్దాత్ను నొండొకళ 
అ 

యగ్నివోలెం బెటి రందుం గృమ. 
ల్ లణ 

"కపి మున్ను గ శిష్యులు సొద 

యపసవ్యముగాంగ దిరిగి యరిగిరి శోకా 

రపు *టొడళులతో గంగకు 

నపగ తశర విద్యయ య్యా నవని కటకటా. 

124 న్. 

ల 

125 క. 

129 

124 

125 

లు 

కొన్ని [పతులు. 

1. గదుర -- న. కొన్ని (పతులు ; మిగుల _ ట, 

ఏ, దినినే మనణగలవార -- 

1. కృపియును శిష్యులునాసొద _ వ. ఏ. మేమంతో ల. 



127 PA 

శ్రామదా౦ ధి మహాభా భారతము £15 

| . సోమద త్త త'నుతుని జూడుము = ఎత్త 

దూవ్యభంగి కరముల దునుమ నొజుగ 

యున్న వాండు గద్దిలొలిచి తినంగ ని wb 

నుక్నతపరునినీటు సూడవల“=, 
జ ag 

యది యతనిని వల్లభుని బొెరి(జొరిం గనుంగొనుచు గడ్గదకంఠంబుతో 

నాసోమదత్తు నుద్దెశించి. 

. ఓరాజ కలృకయోప మానంబగు 

కారవజాతి నంతయము చూడ 

కున్నా(డ వధిక దానోజ్ఞ్వ్యలు 'బహుమహో 

ధ్వరక_్డ భూరిశవసు(డు నీదు 

గా రాబు పటి సం|క్రందననందను 

దుర్విక 9) మంబున6 దునుమణేబడిన 

బాహువు సాత్యకి పాపక్రర్శంబున 

సంఛిక్నమైన మ_స్తకము నైమ 

. హీతలమున6 బడియె నివ ప్వుణ్యసంతతి 

దిక్కునూడ వేల యొక్కమాటు 

కొడుకుచుట్టు నేడ్చుకొడం[డ యలమట 

యరయ విట్లు దగునె యధిప నీకు. 

126 

127 

128 

1. తనయు - కొన్ని (పతులు. ఏ, లూచి _ కొన్ని [వతులు. 

అ ఆర్య అద జ్య శ అగ 
1. గదిసి _ కొన్ని (పతులు. 2. వనుతల్తి యతని _ కొన్ని (పతులు. 

|. మగుమవో —_ 



616 ప్రీ పర్వము. ద్వి తీయాక్యా సము 

129 క. *వీ రేవురొంటి చిరలు. 

దారును విరిదలలతోడ( దద్దయు 2నశ్రలుం 

గూరి *పలవించెదరు “నిను 

సారసికల వీతిరుతుల చందము దో(వన్. 

130 ఆ, *ఆలమునకు వెడలు నప్పు డిచ్చితి నీదు 

పసిడి గొడుగు నుతు(డు లసిత విభవు( 

డగుట కడోనికృ త్తమై పడియున్నది 

యక్కు మారు రథమునందు జూడు, 

181 క. అని *పనువుచున్న యది య 

వ్వనితను గోడం [డయూడవళ మె ఘను6 డ 

రుమ। డిట్టినిచర్మం 
ణు 6 

బున కెట్టులు సాచ్చేనో కుపురుషుండపోలెన్ . 

182  కవిరాజపిరాజితము. 

విను మదిసాత్యకి చచ్చుట కోర్వక ఏరవరుం డగుపార్జుండు సే 

సిన తగ వై నను నయ్యనతం డటుచే నణుకళా ముని యెొనమహా 

త్మునింగన్ యుబ్బుచు సాత్యకి యమని (తుంచె 19రంబు కడంగి జగం 

బున నొరు వింత నిక్ళష్టపుంగర్భుము పాంతను బోదు? చ కధరా. 

158 క. ఇక్కురువరు 'నాం|డురలో 

నొక్క తడ యతిరమ్యమూ ర్తి యుత్సంగమునం 

దక్కర మిడికొని వనవెడు 

నెక్కుడువగ నూనియదె మహీధర కం. 

129 1. బడ్డ - కొన్ని పతులు, 2. వీలెవ్వ _ కొన్ని (పతులు; శి. నార్తి _ కొన్ని 
ప్రతులు. ఓ. విలపించె - &.జొ,డ. 5. విను _ కొన్ని (పతులు. 

130 1. ఆహావమున కరుగు _ కొన్ని |వతులు. ౨. నికృ త్తమె _ కొన్ని [పతులు ; 
నివృ తమె -_- వా.వీ. 

181! 1. వనరు-ఒ.వ ; యెడ్చు_ఊ; పలుకు-ఓ.చ.వ. -2. నొక్కొ - కొన్ని పతులు. 

182 1. గడంగిశిరంబు కొన్ని [వతులు; దదియశిరంబు - జ. ల పొతున _ క.చ.వ. 

188 1. భార్యలలో _ ఈ,వ ; నారులలో - కొన్ని [పతులు ; నాతులలో _ క.న, 
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లు 

/ శ భారతము ల్ సీనే అ 

(వాక C9 Hea im మెలుపారరణాం బటి మొలకూకి మణులు న 
Cr 

దలచు దిగుచుచు: దగులొనరు 6 
చ 

జనుంగవమీ:ది “కలన వచ్చి లలిత వి 

గ్గ 89 UX 
Su 

అ స el ర్త 
G7 
a (౮% 

లా 
0 £€ 6 

a Cx 0 ర Ca 

దగిలి నంతతంబు। దల(చునట్టి 

భంగ మెజయ గీడువబువంగం గొని వ 

వల౭తి సిలు సాయవలసె దని. 

125 ఆ. ఒరునితోడంచోర వారి నూడ పిగణి 

యే విజయు6 దతని యేటు సభల 

న స్టకుందు: పెట్టు లగ్గించు నటివి 

యః తేరా. ౪ దా ద | Eo? ఇ 9% వచ్చు ఉమివంగి మచ్చు. దన్ను 

126 వ. అని యిటు విలావంబు వస్ య రారకున్న డిన్నాత్ం దక్కు"? "'యెొలనా6€గ 
ఉత. 

pow Tal bh Cd 

ih) 

సం. 11-24-21 

18ి7 వీ, మేనల్లు6 డగు నకులానుజు నేటుల( 

బడియుండి కకునుల పాలు వడ 
a) 

1లెష్ష 1. పొలు - వ. ౨. కొలన - చ. లి, మాను _ కొన్ని పతులు. 4. గి పెకు 
+ యా చ! WC చా 

కతులు 5, ఇలతల -_- ద్ర జనో. 6. “తంబు న, = కొన్ని పతులు, 
జో 

1£5 1 డటి _ ఈ.చ. ౨. డటులగంచునటి _ ౫. శ్రి, వెట్టి _ కొన్ని పతులు. 
లు Fa) 



618 స్త్రీపర్వము __ ద్వితీయాశ్వానము 

శకుని. జూచితె మురనంవార యితండు 'మా 

యాజాలమునకు నా. 2డోజ సకల 

మాయలు నీచేత మడీసె దుర్జ్యూ తంబు 

నొనరించి రాజ్యంబు గెనియె ధర్మ 

తనయుినిచె నిస్తు దనచెయి ఫలియించె 

నని యమజూదంబు నందు! బాణ 

ఆ. మోటు *పడియె నెత మాటకు నీతండు 
గబిచు బల్ల( గురునికాయ నాళ 

మునకు నయ నీ నృపుండ కాజ పాొండునం 

దనులతోడి వై రమునకు. గర. 

185 క. హిత మొనరించెద నంచుకా 

« 1 ధృతిరా ష్ట్ర తనూభవు *'నకు( లెక్కాలి కాడ 

మృతి యొనరించెం దానును 

మృతు( డయ్యెను | భాతృపుత మి|త యుతముగన్. 

189 మత్తకోకిల. వార లస్త్ర వాతాంగు లై. యనవద్య లోకము గాంచి రీ 
వె రకర్హయు నట్లు గాంచెను వారి నల్న విచారులం 

బోరి కెత్తెడు నట్టుగా. దగ బొంది వెజ్లులం "జేసె నీ 
2 కూరు( డందును నన్న దమ్ము లకుకా విరోధము "సీయం జే. 

140 క. రుచిరాంగదు 'శ్నన్ర్రనిచయ 

నిచితాంగకునిం గళింగ న్ఫపు( గంటి సమి 

ద్విచరణ వివారణమున నిత. 

డచలిత ధృతి యగుట యెజుంగ నయ్యెడుం గృష్టా. 
187 1. మాయోపాయములకు _ అ. ౨. డొజ్జ - కొన్ని పితులు. ౨. నితనిచే = 

అ.ఈ.గ.వ. 4. పోయె _ "పెక్కు (పతులు, 

188 1, లకు = కొన్ని వ తులు. 
WU 

189 1. జసియీో = కొన్ని వృతులు. 2, కూరుండెందును _ కొన్ని పతులు; కూరు 
డి మ్మెయి = అవ); క్రూరకరు(డు = ఊఈ. 

140 1. శస్త్ర _ ఎ,క.చ; న్యస్త - వా. కొన్ని పతులు. 
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141 ఆ. ఇతని "చుట్టు నున్న యెొలనా6గ లడలున. 

గూరి *వందియును ముకుంద యొవ్యు 

వాయ కున్న వారు బలితంపువడ. బడ్డ 

ఇ చ శ 
CO గ 

పుష్పదామకములబాలుపు దొంప, 

142 _ ఉత్సావావృత్తము. మానినీ జనంబు సేరి మగధనాథుం డగు జయ 

త్చేను చుట్టు నెడ్య్డ *నధిక దీన నాదములకు నా 

మాన నంబు సాం|ద కరుణ మయత( బొందె మోహనం 

బైన యిట్టి యొడ్పు లందు నంబు జాత వింటిమ. 

em 148 స, కోనల నాథుండు భానుర !మూర్తి బృ 

వాదృ్బలు చుటు; |టియాంగ నాజ 
© 

నంబులుసేరి కంపంబు? తోడ. జమర్చు 

కరముల నభిమన్యు కరవిముక్ర 

శరములం జెబుకుచు( బొది మూర్చ. జొర యుచు 

ప్పటి కప్పటి కతని తమ్ప్పుల్పుము. 

'దేజి చూచుచు విధిం దిట్టుచు శో కాగ్ని 

నులంబు లరియంగ నున్న వారు 
అం 

ఆ తునిమి వెవ నెండ( దనికిన. బెద్దయు 

వంది చూడి *దిగువ వలను కలిమి 

దొజ(గకున్న యట్టి తోయజంబుల చంద 

"మయ్యిం జూడ వీరి యాననములు. 

144 వ, [దోణ బాణ పరిపీడిత (వాణులై పడియున్నవారు ధృష్టద్యుమ్న నందనులు, 
నానీ 

141 1. చుట్ల = ఊ.ఒ.వ. లి. కుంది - చ; కంది - ల. 

142 1. మధురథీర _ కొన్ని [పతులు ; మధురదిన __ జ ; మధురగీత _ ఇ.ఉ.ఎ.జౌ ట.వ. 

నధికళోక _ ఊ.క.వ. 

149 1. కీర్తి _- ల. వల. బులుదేవాంబు నొలయంగ శోకా రి నున్నవారు — ఊం. 

లి. మోము - పెక్కు (పతులు. 4. దివియం ఊ.ఓ.బటె.చ. వి, మందమయ్యెవీరి _ 

కొన్ని పతులు, 



620 

145 

146 

147 

148 

149 

కష 

స్రీపర్వము ా ద్వితీయాశ్వాసము 

మత్తకోకిల. అంగదంబులు6 గంక*ీణంబులు హోరవల్లులు నాదిగా 

నంగకంబుల భూవణంబులు వోరికాంతి వెలుంగయగా 

సంగ రాంగణ భూమికిం దవమువారుభావ మలంకింయా 

సంగతిం గలిగింప నొప్పిరి శారి చూచితె పిరలన్. 

నర్కుటము. త్వరిత రథాళ్వ మారుత “గతనృరితాకృతియె 

శరబహుశార్శ్భిరుద్దమవిశాలత ( బొల్చుభను 

రురు. డను చిచ్చువై శలభకోటి గతిం బడి మం 

దిరి. గనుంగెొంచు యేవుర నుదీర్జుల. "గకయులన్. 

క. పంచాననంబు చేతం 

బంచత్వము. బొందియున్న బంధు5కరి. బో 

లించుటకుం దగి యు బ్బం 

బాంచాలుండు [దోణు *కడిమిం బడి కంసారి. 

క్, [దుపదనృవాలుని ధవళా 

తపష్మతమ(స్ర్రంబు లెచొటుందా.కక 1విగియా 

రి పొలిచె శారద చందుం 

డుపమా పౌత”ంబు గాంగ నుర్వి యనుదివిన్. 

తే. 1వల్లభులును గోడండడు వ్ వసుమతీశ్వ 

రునకు నగ్నిసంస్కారంబు *నొనర6 జేసి 

యుమ్మలికమున. దద్దయు వెమ్మునంత 

రంగములతోడ నరిగిరి గంగ ెనకు. 

145 

146 

147 

148 

149 

1. టం _ కొన్ని వతులు. 

1. జవ _ శ,ష,న. 

1, బలిమి - వ.జ.ళ, 

1. బిగి _ ట. 

1. వల్లభలు _ ఊ జ.లవ; వల్లభులు _ వా. కొన్ని పతులు. 

కోన్ని పతులు ; నొరయ _ వా. తె. మూననెంతయు ఎవ. 

. నొనర _ వీశ.మ, 



150 క 

151 ఈ. 

152 క, 

158 _ఉత్సాహవృ త్తము. అతనినందను(డు సుశేతుం డల్లవాంజె దో9ణిపా 

ద్యాణపహపాతి. గూలీ సమర 

తోణి పరిష్కార మగుచు ళోభిళ్లం గడున్. 
లు 

తలయు. గాళులుం దమయూరుతలవములందు 

బెట్టికొని విని భార్యలు జెట్టిదంపు 

రుడలుతా(కు 'నంేనడు బచగడార6€గసూారు 

ను ములతోడ6 బలవించు చున్న వారు. స్ 

మానవనాథు లసెకులు 

విని భుజావి[కమంబు వెండి. బడికి నీ 

మనమటఅఈ!ది కిళుపాలుని 

సూనుం దే ధృష్ట కతు. జూచి కసా. 

తితు(డు వివి. జూడ:గా మది౯ నుయోధనుండు. ద 

తూతుడు దోఃచుచున్న వారు శోకవహ్న్ 2ఇ+వ మూ 

ర్రికముగాగ బంధుజనుల చిత మెంత గుందునోే. 

లై 

154 2. అల్ల వా యవంసీశు 1లధికతకాహు 

బలులు ఏవిందానువిందులు బహుళభూష 

ణోజ్ఞలులు పడియున్న వా ర్ముగే వాయు 

పతిత కునుమితనవిసాలభంగి దోంవ. 

155 వ. అని చూపి యిట్లనియె. 

150 1. దంకం_జ.పి.శ.వ. 

151 

163 

154 

15 

1. బలుసెగడార; గడువడువగనార _ స 

1. సాధితుండు _ట. లి. గూరియూ ఇ. 

1. అతుల _ అ.ఉ.వ. ౨. పవన -- గ.వ. లి. పొదములభంగి _ 

భంగి _ ఐ. 

1. చెప్పి వెండియు నిట్లనియె _ కొన్ని పతులు. 

పాదవముల 



Os a bb: 

156 

త్రీపర్వము ద్వితీయాశ్వాసము 

సీ, శాంతనవుండు నాచార్యుండు. గర్టుండు 

భూరి శవు(డు గురువు తకుండు.( 

గృపుండు వై ౦ధవుడును గృతవర్శయును గురు 

రాజు నమానువర థికవరులు. 

గలయంగ నన్నెడు కొలందులవా3 వా 

రలిగిన జెడుదు రయ్యమరులై న 

నట్టివీరుల జారి కగపడి యుండియు 

నేమియు గారై తి రీవుజాండు 

._ తనయు లందబు నికూర్మిశమ్ముండును 

మహాద్భుతమ్మిది దల(వ ఏప్మూదులై న 

వారి నశు పోర నిర్షింప వచ్చు నెట్టి 
[యై జ 

పనియు భరమె దై వమునకు. బద్భ వాభ, 

157 వ. దైవంబు దుర్యోధనాదు!లగు నూర్వురకు నొక్కెత్తున నిట్టగునే యని 
వెండియు. 

158 తరువోజ. కురురాజు మొదలై న కొడులనెల్ల ( 

గోలోవు టిప్పుడు గోవింద కలి 

నరిగితి సంధిసేయంగ రాక!యున్న 

నటయప్ల నీ చెప్పు.ైనది కాదె 

పరవుహితంబుగ( బలికిరి గంగ 

పట్టియు విదురుండు పాటించి పెక్కు 

'వెరవుల *నొ త్రినవిననై తి నావి 

"వకుల శేచూ పేల వృధవోవ నేర్చు. 

159 =, అని పలికి పాతాపదుఃఖ=బు ెల్టున నొల్లంబోయి "తెలిసి చి త్తస్థాయి 

మొన పుత్రశోకం బడరి యలంతి గానియలంతంబెట్ట నూరకుండి యక్కా- 
రవరాజపత్ని పద్మ నాభుదెసం గనుంగొని కోపోద్దీపితయి. 

156 1. రాజును మానవరధిక _ కొన్నిపగతులు. 2, పోరి _ వ. 

157 ఓ. లకు _ జ. 

158 1. మగుడనట్లొవ్వుకీవప్పుడనినట్లకా దె _ శ.స. 2, జెప్పినవినడ య్యె - ఈ.ఏ.ఐ, 
౧ ౧ 

ల. మాళుల _ శ.న, 



దొడంగిన నీవడపడవై తి తగుచాలు 

మానిసుల్ గలిగియు మానవీయ 

వాక్టండవయ్యును 'శక్య్యసమ్ష కా 

ర్యుండన బేర్కానియును ను పెక్ష 

చేసితి కురు రాజు. జజుపన తిరిగితి 

నిఖల రాజుల చదనకములను 

ఆ. నామ మడచి తెల్లభూముల- జాడ య్య 

నంతవట్లు ఫలము ననుభపింపు 

'మపడంగ నిన్ను శాపానలజ్వాల 

దగ్గమూ ర్తి. 'జయుదాన వినుము. 

ల్ 161 5. పూని పాతి వత్య 'పుణ్యాఫలంబున 

సం పాదితం బె నససారేతపము 

బలిమి సాధనముగా6 బలికద ను త్తమ 

జ్ఞాతుల: దమేలోనీ సంగరమునః 

బొలియం: జనితి గాన పొలియుదు రన్యోన్య 

ఘాతుకులై భవద్ జ్ఞాతిజనులు 

నీవును దప్పక నెండాదిగా ముప్పు 

*దాఅగు నేండ్లైన యద్దినమున 

160 1. వళ్య -- జ. 

161 1. మున(దెలువెనగంగ - గవ. ._ ఫలము _ జొ.వ.న. కి. లోని __ 

ఇ.వ; లోన వా. వెక్కు పతులు. శ. దాజవ యేడగు నద్దినమున - స 



తె, నరయ దిక్కె_వ్యరును లని "గ్గ లంపు( 

గుత్సితంపుం దెఖింగున( గూలువాండ 

విట్లు మీివధూజనములు నెడ్చు వారు 

పతుల నుతులను బంధుల6 బనవి వనవి. 

1€2 క. అని ఘోరంబుగం బలికిన 

విని 'విపులమనన్ము€ డై న విష్ణుడు చిలున 

వ్వున 2నానన మొవ్వ్చంగ న 

వ్వనితకు ని ట్లనియె గౌరవన్తుత్యముగన్ , 

1685 శ. మున్న కాదె యాదవులకు ముని వరేణ్య 

కలితదారుణకాపంబు గలదు నీకు 

నేల చర్వితచర్వణ మీట్లు సేయ య స 

దిన నీవెమి త వ్వితి దానిజెపుమ. 

164 క, యదువంశ జాతులకు ద 

పృ దునాశము వారి నురలు. బరిమార్న6గ "లె 

దది కారణంబు *గాగ చె 

గుదు రొండొరుచేత రణము ఘోరత్వమునన్. 

165 =. అనిన పలుకులు విని పాండుతనయు అదలు 

'వెజపు వంపున గంపింప విహ్వాలించి 

యాత్మజీవితముల 1న నాస లపుడు 

వదల విడిచిరి కౌరవ వంశవర్య. 

166 వ. ఇట్లు పలికిన యచ్యుతుం డర్రవి ను క్షైశించి లేవమ్మా మృతులైన సకల 

బంధు మితులకు నగ్ని కార్యంబులు సేయింప వలయు నని వెండియు!. 

ర్, నరయంగాదిక్తు చెనలేని యవనరమున వ. 6. యగ్గతమున-_ జ. 7. బంధు - జ. 

162 1, పిమల _- వ. ౨. వదన కమల మొప్పంగ వనితకు _ జ. 

164 1. జనితులకు - కొన్ని పతులు. ఏ. గాన _ జ, లి, గరము __ ఆ. 

185 1. యందునాళ _ 8. ఒ. 

166 1. నిట్లనియె _ కొన్ని పతులు. (౧ టు 



ma (గ ~~] ౭ గ్ర నుము గాంధారి ని తనయుండు వేయుచు 

యము అజుంగవె నాకు వీకు 

నకు నింత నొవ్వంగ నను బల్మ౯ దగునె యు 

మ్మృలికంబు ధృతి. బల్జ మాన్నుమింక' 

తే. జేటునకు. జావునకు వగ ఇందు జనుల 

కినుమడింపదె మానసనమున నలంత 

రాచ రూంతుండు? సుతుల సం|గామ నిరత 

_ వృాదయు లగువారి. గాంచ గోరుదుర కాడి. 
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168 వ. అని చెవి నూండి నట్లు పలికిన విని నిరుత్తరయె గాంధారి యూరకుం డె నట్టి 

యెడ ధృతరాష్ట్రుండు ధర్మునంద ముతో నీవు మన మొనలం గల జనులక్రొలంది 

యెజుంగుదు చచ్చిన వారి లెక్క దలంతేని నా శకెణింగింపు మని 1వల్మాన 
వను మయుక పడ్డ బా రుత మ జకంబులు డెబ్బదియాలు కోటు నిరువది 

— 0 య 

"వేలును [ముక్కడి మూ6క యిరువదినాలుగు వేలు *మున్నూటయిరు 

వడు! చెగి రని చెప్పిన నమ్మనుజపతి వీకిందణు చేగతికిం జోదురనుటయు., 

169 శే. ఎవ్వరాత్మ చెవాములు సమిద్ద మైన 

య్యస్త్త్ర వహ్ని వెలిచిరి వా రమర లోక 

మునకు. జని నిర్ణ రాంగనాజనవిలసితు( 

డన యమరెందు9నకు. బూజ్యు లగుదు రధివ. 

187 1. దుర్మార్గమున ఎబి, దుర్మ్నానియట్టులుదొడరి = న} దుర్శద ంబుననట్లు ఎల. 
గ తు ర్త రొ 

169 1. యడిగిన _ కొన్ని వతులు. 2. నన్నూట _ జ. 
© - 

169 1. నిర్భరాదరంబుగవిలసితు - జ.న; నిర్భరానందము ననులసితు అఆ: నిర్భరానంద 

జననళీలు _ వ. 

721—40. 
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త్రీపర్వము ___ ద్వి శీయాశ్యానము 

క. తఆచుగ క సాయంబులు 

నెజ(కులు దూణిన( జలించి నిజధై ర్యంబుల్ 

మజచి తెరలి చచ్చిరి కొం 
దలు గువ్యూక గతికి బోవం దగుదురు వారళ్. 

. సమరమున నెత్తజంగున 

సమసిననుం గీతు తెరువు చన రుత,మలో 

కమునకు పోదురు జనములు 

[వపముదితులై. యండు 2లుధులు పౌరవ ముఖ్యా. 

. అనిన విని నాథవంతులు 

ననాథులును నైన కీరి కందఅకు( గ్భపొ 

ధనలోల చేయయణావ 

చ్చున కాదే యగ్ని కార్యశాభనము. దగన్. 

* అని పలుకుటయు ధర్మ నందనుం డి ట్లను నీ యఖిల జనంబులు నా హితా 

గ్నుల "'యట్ల యట్లుం గాక వీర లిందణ కుదకదవాన క్రియాకరణయోగ్యు 
లును లేరు మన మేది కొలందిగా నిప్పని సేయుద మని పలికి తారజ్ఞత 
వాసంబు నిర్వహించి సముచిత |పకారంబున విరాటాదులచెతం బరిజాతులై న 

సమయంబున సంగతుండై యది మొదలుగా శెల్లెడు శాంతిక పౌప్టిశాది 
శాతస్మా_ర్త|క్రియాకలాపంబులు నడపుచుం దమయొద్ద నున్న ధౌమ్యు 
నాలోకించి విదురుని సంజయుని. గనుంగొని మీరు భరతకులులకుం కిదక్క- 

ననాథవరితు లై నవారలకు *విధ్యుక్తంబుగా నగ్ని సంసనా్య-రంబు "సీయుం 

డనీ పనిచి యత్తెలింగునకుం దోడుపడుట.కై నూతజనంబులను దత్కాల 
సమాగత్సులెన కరిపురజనంబులోనం దగువారి *నిరూపించి మున్న శెప్పిం 
చిన చందనాగురుఖండ జెొమవసన కన్తూరికా కుంకుమ భఘ శ “తైల ప్రభృతు 
అగు వలయు వస్తువు లాధిమ్య ముఖ్యుల కొప్పించిన వారయ్యవసరంబునం 
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1. చనరు మరుల్లో - అన. ౨. మునులు  ట, 

1. రట్లుగాక _ ఓ.జా. 2. యుయుత్సుని _ వీ.ళ.మ. కి. దక్కి నవారలననాధ _ జ; 
దక్టునుం గలుగు ననాధ = గ. క, విధియుక్తంబుగా - పెళ్లు వృతులు. 
5. నియోగించి __ కొన్ని పతులు. 6. తెలతండుల వ భృతులగు ఎ డ.ల. Uy రా Uy 
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తరల. వినుము కౌరవ 'కోజిేకిం దన విల్లు పెట్టని క్రో ట్రగా 

ర్ 

నని యొనర్శ్చి భవదృలంబుల నన్నిటి౯ మిము నేవురం 

దనిపి యంబరచారు లెల్లను దన్ను మెచ్చి నుతింప బా 

ర్థునిమవో స్త్రము బలి౭డిం 2దలదు)ంపం గూలిన కరునిన్. 
థి న్ రం ణు 

జను లెల్టను రాధేయుం 

1శనుటను మీరలును వాని నట్టులకా నె 

మృనమున( దలంతు రటుగా 

దనఘ “మదీయాళ్శ్ళజన్యు( డాతం డరయన్. 

177 ఆ. మీకు న| గజుండు 'నాకుభాస్క_రుదంకు 

177. 

178 

లలితకవచకుండలములతోడ( 

బుట్టినాండు గానం బోయంగ వలయు. ది 

లోదకంబు లమ్మహోన్నతునకు. 

. అని తదీయ జన్మ! పకారంబును దివాకరు ప సాద |పథావంబును జెప్ప 

టయు దుస్ఫవాంబు లగు నమ్మాటలు చెవులు సూండినట్టయిక బాండ 

వులు పరమదుఃఖా వెళంబు నొంది రందు *ఫఖీమాచులు *నివ్వైఅవపడియుండ 

ధర్మనందనుండు దల్లడిల్లుచుం దలితో నిటని యు. 
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1. డనవినిమీరలును _ ఓ.జొ ; డనుటయు మదిమీరువాని _ వ ; డనుటయు మీరె 

వాని _ వ. చ, మదియా గృనూను _ట. 

1 మేటి _ వ. 2. నకు _ జా.ట. 

- కాలంబును _ కొన్ని ప్రతులు ; కారణంబును _ జ. 2X. వర ప్ర కారంబును —_ 

కవ తులు ; వ్రసాద కారణంబును _- వీ.ళ.మ; వరవిసాద ౦బును —_ ల. 
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మానీతిబలు( డభిమన్యుండు పోర మడిసి వప్పుడు నిట్ట మణుకువ నాత్మ 

మానదు (దౌవచెయుల నాశమునకు నుడుక డిని ధమున నుల్లంబు [ద్రుపద 

సూనులుధృతరా ష్ట్రనుతులును! దు-గుచొప్పున కమెయి.2 జార దడల్ జాల. 
(లూ UU —d 

అతడు మాకు నన్న యని మున్న లుగ 

గన్న ( గురుబలంబు గల(గ2బడక 

“మనుదు మట్టులెన మనుజీలోకమునకు( 
లుగ దడలు మాకు6 గలుగ దడలు. 

. అని వీలాపంబు సేసి విషాద*శిథల వర్గంబులతో గోత నాను?బు లుగ్గడించుచు 

నమ్మార్తాండ నందనునకుం దిలోదక (పదానంబు సేసె దదనంతరంబ ఖీమా 

రున నకుల సవా దేవులుం జేసి రట్లుకర్టుండు పాండ వాగజుండగుట యె జింగి 

గురువధూజవంబు *లార్త నాదంబు అనంగ నాకందించిరి ధృత రాష్ట్రండును 

గాంధారి కుంతీ పూర్వుకంబుగా నతనికి కి నుదకకర్మం బాచరించె నయ్యజాత 

క[తుండా ిద్దినేశ్ర పు వు తుని వలని సౌ(భా తంబు వలన. బరిచారికాసనమెతంబు 

గా దద్భార్యల రావించి గారవించి యతని కై య నెక విధపుణ్య కర్మంబులు 

భూరి దక్షిణంబులుగా ననుష్టించి కృతకృత్య త నందంబు నొంది సకలబంధు 

సహితంబుగా గంగా సముత్త రణం బాచరించె నని యిట్లఖి లజ నాభినందితుం 

డగు ధర్భునందనుండు గర్హుం దమయన్న యని యెజింగిన తెజంగ్నువెళం 

పాయనుండు జనమేజయున శెజింగించిన నజ్జనపతి కురు *వంళ్యుం డగు 
నయ్యూధిష్టిరు వర్తనం బట మీ(ద నెట్లు సెల్లెనని యడుగుటయు. 
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1. డైగిన _ చెక్కు.పతులు, ల జొరదిట్టియడలు = వ; జొరదు మది యడలు _ 
కొన్ని పతులు. 

1. యెజుంగుట గలుగునేని కులముగలంగం - ఊ.వీశ.న.న.. 2. కుండ _ కొన్ని 
సతులు కుండు _ ఇఎక.ల. లి. గొనుదు మెవుడు జయము మనుజలోకంబున _ 
ల. ఓ. లోకమునన _ న. క్షు కు వతులు 5, కాదు మజయు చెందుఃగల3ె 
డు )లు - వీళ.ష.న; కాదు నాకు నెదురుగలదె యొందు _ కొన్ని ప తులు ; 
కాదు నాకు నెందు గలదె ఈదురు __ కొన్ని ప పతులు. 

1. వేదనాయ త్తంబగు చి _త్తంబున దినవదన వివ ర్రంబులతో గో శ = వీ.శ.వ. లి, 
లువోవో కారంబు 'లసంగ _ కొన్ని (సృతులు. గి రవిపుత్రు తునివ - పెక్కు వ వృతులు. 
4. వంశవరుండగు _ కొన్ని వ ప్రతులు ; వంశకరుండగు _ కోన్ని పతులు. 
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ట్లు సవ్యనాచి యడ గి 

అట్లు దాటి చెటువ చిన 
ఇ ఎ. 

అట్టుదివినిపోయి 

అట్లుఖీమ సెనుండు 

అట్లునా థేయకర 

అట్లుసార థిరహితుం 

అకు చినక్చ్సపాచార్వ్యు వై 
య ఇ 

అడరిపటుదాణజాలం 

అడరిసువ కీణుతమ్ము(డు 

అడిగితి నే నినునా 

అతండుపడ వాళ్లం 

అతండువిజృంభించి 

అత. డఫీిమం | తిత బాల 

అతండు పదీ పఖత ము 
౨ గ 

అతడు వివిదో| గవిశిఖ 

అత౦డువారులం చఅబుమ( 

అతని నాకునుంగలి గ 

అకనికి బాసట యె 

అతనిచే నీ విక్కడ కే తెంచు 

అత వివ్ఖండి బాణముల 

అతని కికసా' స్తాణంబును 

అతిగర్వుసమున్నత 

అతిశిత కర జాణ 
యా 

అ తజిలగడుబెలుగ 
ఎ ౯ 
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అది యెటం కుని 
“ఇది 

అది యొకంజేలకెరవ 

అధిపయంతన గను 

అనయము( గూగరకర్ముల 

అన విని యమ్మ హీరమణు? 

అన విని యము రాంత కు 

అన విని యర త్తి 

అనపిని యవ్వంస్థ 
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అనవుడు న య్యనుర 
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అనవిని యెల్లవారు 

అనవిని రాజు దేవులు 

అనవిని శల్ఫు(డిట్లని యె 
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అనవిని శొెరి యిట్లనియె 
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అనవుడు నతండు 
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అనినపిని ధర్మతనయుం 
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అనినవిని యమ్ముసేం[ద్రు 

అనీనవిని యుధిస్టిరుం 

అనినవిని వృషస్కంధు౦ 

అనిన విని సమ _న్ఫజన 

అనినవిని సవ్యనాచి 

అని పయిశీర చెజుంగు 

429 

లల 

994 

405 

29 క్వ 

422 

419 

dd! 

280 

273 

226 

405 

428 

824 

385 

296 

897 
908 

శీ 10 

406 

69 

369 

8560 

ABD 

840 

M14 

989 

889 

244 

289 

241 

816 

ఉప 



అని 

అని 

అనిపలికి దుర్యోధ నాఖి 
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అని యంత నిలువక 

అని య గ్గెౌతముండు కోకా 

అని యడిగిన నమ్మానవ 

అని యడిగిన వె శంపాయ 

అని యనుజ్జ యిచ్చిన 

అని యారధికవరుల 

అని యిట్లు పుండరీ 

అనీ యిట్లు సంజయుండు 

అని యివ్వీధంబున నమ్మను 

అని యూరడిల్ల ( బలికిన 

అనియె నప్పుడనిల సుతుని 

శ్రీమదాం ధమహాభారత ము 

£98 

లర్ ర 

లి£8 

944 

బి2 

4048 

229 

కవిలె 

286 

430 

222 

871 

487 

412 

4293 

ప్రత్య! 

229 

86 

అనిరట్లి యెడ రీకొడుకు 

అనిలజు(డు( బోలె 

అనిలజుని యశ్వముల 

అనిలనుతుండ ధర్మమున 

అనిలసుతుండు పూన్కి 

అని విలాపంబు సేసిన 

అని వెండియు 

అనీ వెండియు నేక 
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అనుటయు నంజయుం 
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అచ్చోటు అంటిచూచుచు 

అచ్యుత కీ మవో భీల 

అట్టల కడ ను త్తమాంగ 

అట్టి యెడ ( బురంబున 

అట్లి యెడ 

అట్లు జనియించి మనుజుండు 

అడల నేటికి నీచేత 

అతడు మాకు నన్నయని 

అతని నందనుండు నుశేతు 

అతి దుర్గ మగు నరణ్య 

అదియునుం గాక 

అదియునుం గాక 

అదియునుం గాక వను 

అది యెట్లంుని గర్భాధాన 

అధిక పంక పతిత మై 

అనయము లోలత మె 

అనవుడు ననిలపుతుుం 

అనవుడు నిట్లను నన్నర 

అని ఘోరంబుగ బలిక్న 

అని చూపి యిట్తసియ 

అసి చెప్పిన నవ్విభుండు 

అని చెప్పి యుంటి నా చెప్పిన 

అని చెవి నూడినట్లు పలికిన 

అని తదియ జన్మ 

అని దుర్యోధన వల్లభ 

అనిన దదనంత రంబ 

అనిన పలుకులు విని 

అనిన వీముండు ఖితి 

అనిన వని నాధవంతులు 

అనిన విని సర్వలోక నమ 

అని నీకొడుకునకుం జెప్పి 

అని పలుకుదు రిట్లు 

అని పలుకు నపుడు దుక్మో 

అని మజియుం బలుదెఅణంగులం 

అని మజియు 

అని మణీయు 

అని మజియు ననేక 

అని మొన 'నవ్వరికిని 
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అని య నేక భంగులం 

అని య నేక భంగుల 

అని యిట్లు వీలాపంబు 

అని యెన్ని భంగులను 

అనిల జార్జునుల మార్కొన 

అని విలావంబు సేసి 

అని వెండియు 

అని వెండయు 

అనుచున్నది యిట్లు పలనగింప 

అనుటయు 

అనుటయు నమ్ముహాత్ముం 

అనుటయు నన్ముహోత్ముం 

అనుటయు 

అన్నదమ్ముల మైయుండ 

అన్యజనముల శోణిత 

అప్పుడా ఖీషళారణ్యం 

అప్పుడు కురువీరాగారం 

అమ్మహీవిభుండు 

అమ్ములును విండు 
(అ) 

అరయ జీవలోక మధువ 

అరయనిదె వెద్దయని 

అరయ వచ్చిన దన మేను 

అరిని మ రీయితనికై_ 

ఆరుల నెల్లను గెల్చి 
లు 

అర్జున నీష్మచాపాచార్య 

అర్హునుండు వెలను తని 

అరును.డొకరుండు దక్కును 
ప్రే 

అల్రవార యవంగీళుల 

అవయవములు రూపణగ 

మూ 
ఆచార్యనుతు(డు( గ్భబా 

ఆచావు సావ(దగు 

స్తీ పర్వము 

596 ఆపగ్గంబులు నీలం 

ల! ఆరంగూరిన శోకము 

617 ఆ రెండు పనుల కై యట్లు 

£99 ఆర్యులు కలీతో ౦ దగియుడు 

G29 ఆలమునకు వడలు 

630 ఆసభ న మ్మోయినీరు 

లిళీలి  ఆనభలోని కట్లు 
596 అసమయంబున నప్బాండు 

605 ఆహావంబున యందు 

oy 
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576 ఇంక నేమిసేయుూవాండ 

5/0, _ ఇందజం జంవితినని 

549  ఇక్కురువరునాం[డురలో 

ర్ి రో వం ఇట్టవునె మా|ద్రితో వం 

610 ఇటివి యెలనుగను 
లు య౧ 

586 ఇట్లన నేల యంఆని 

555 ఇటనియెదంగాక నాచేతం 
ఉలి 

602 క రానమహిొకి ఇట్లాధ్భత రాష్ట్ర్రమహి షి. 

546 ఇటున్నయతని! 
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స్ లల ఇటుపలికిన యచ్యుతుం 
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604 ఇట్లు మాత్స్య పాంచాల 

ఏ5ళ... ఇటు మూర్చిల్లి కొండొక 
612 (౫ య 

ఇటు మేదినిం బడి 
B29 య 

ఇతనిచుటును గలకల 
62] రు 
ర] ఇతని చుట్టునున్న యల 

ఇ తెజంగున దశసవా[స 

ఇది యంతయు నీచే 

E69 ఇది యిటులగుటశ్లుటణేగి 

517 ఇవ్విధంబున నాలింగనంబు 
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ఇది (శ్రీ) మదుభయ కవిమి త్త 

ఇది 5) మదుభయ కవిమి త్ర 

ఈ 
ఈతడు రణంబున నెత్తి 

ఈరమణీ రత్నంబు 

ఈరాజు భీమ నేను 

ఈలోకము నిస్సారం 

ఈసుమధ్యమయిమ్మ హేళ్వరు 

ఆ 
ఉత్తర యిక్కుమారోత ము 

ఉల ంబ| పియ మొంద 
య 

0 
ఎటునిన 
య 

ఎతికలు విఠ6ఠకిగిన 

ఎవ్వరాత్భ దేహములు 

ద 

పడ్వనంద అనె 6 జేతు లిడుచు 

పననూయా[గన గాను 

ఏనిది యంతయు నెజుగుదు 

ఏను దుర్యోధనునితో 

పను నతనికి జెప్పితిం 

ఏము నీ వు[తుచే నెన్ని యేనీ 

రం 

ఒకయింటనుండి పవేజటొక 

ఒక్క_రుని నీవు సంపక 

ఒరునితో డం బోర వారి 

ఒరుల యున్న తి సయిరింప 

శ్రీ మదాం(ధమహాభారతము 

56కి 

681 

6083 

568 

546 

578 

617 

ఏల్? 

ల 
ఓరాజ కల్చతయోప 

త్ర 
కనక పుంఖ శరావృత 

కనక బహు రత్నమయ 

కరములుం జరణంబులున్ 

కర్ణ దొలుచూలుగా 

కలసి శుక శోణితములు 

కాకులును (ోద్దలును 

కావునం గురు కుమారుల 

కావున 

కావున నీచెన నాతనికిన్ 

కావున నే తత్స రూపం 

కావున వారికి వగవం 

కావున సంసారంబు 

కుంతీ | పముఖంబై న కురు 

కుత్తుకుల బంటియగు 

కురుచోణీ నాథుండు 

కురురాజు మొదలైన 

కురువంశ మడలవ చ్చిన 

కూరు మొన పెట్ట నట్టులు 

కూలియు గాంతి యుగుర్చుగ 

కృపి మున్నుగ శిమ్వులు 

కృవుని తో బుట్టువు క్భపి 

కొండొక వగపున కేనియు 

కొడుకుబావుక ౦1 

కొటుతనుటుకుగాని 

కోపంబుత్కట మై యారూప 

కోసలనాధుండు భాసుర 

"కొరవ నృపతి తనూజ 
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కౌరవ సేనా వీరులు 

కూిరాత్ము(డు నీచుడు 

గ్ 

గరుపాఅగ మేను పికంప 

గురుని మున్నిడుకొని 

గురుని శరంబులు చాశిన 

గొడుగుల పబీయలు 

చ 

చంద నార్ట కుట్టిమముల 
a) (9) 

చన6గ నాతడు సాత్య 1 

చరణంబులు దొ|టల్ల 0 
(ఆ) 

చింతాపరత్వంబున 

చిం-తాభరంబున నూరక 

చూచి సే భగవత్తు 

చూడ మమ్ముర్తి యసుతు 

చూడము ధృత రాష్షు 
లు 

చెలులై న( జూడ బ య్యెవ 

చెలిని సొగియించు వీణా 

చేతులు నడుదల నేర్చు 

6 

జగదీశ వేదముల్ 

జననియు( దం|ఢఉయు 

జననియు భార్యయు 

జనులె ల్లను రాధేయుం 

జీవ రేమేటికి రాజ్య మెటిక 

జున్ను జెప్పరంపు. జోశై న 

జూదమునప్పుడు సర్వ 

స్రీ పర్వ ము 

678 

599 

5/19 

618 

604 

59 

697 

5571 

650 

540 

ST 

93 

596 

579 

రల 

P93 

'డెంచము తిర్యగోోనుల 

త్ర 

తగుంబగ దీర్చుటయి మై 

తత్కాలో ద్రవితంబై న 

తన మేలుగేడుందామది. 

తనయ ళోకాతురుండ వై 

తనయు( గాచుపనికి 

తనయు లందయు. బొలియుట 

తన లేనిచోట బలువురు 

తన సుతుండును న_న్యంబు 

తనుజ థోకా రయెన 

తపసా వఏభ్యాయారది 

వుప్పు సై ౦ధవువై (బెట్ట 

తమ తమ తప్పుల. 

తమ్ముండు శ కునియుంగర్ద్హుడు 

తలుచుగ శస్తారయంబులు 

తలపోసి చూడంగ ధర్మ 

తలయు( గాళులుం దమ 

తానచుట్టు. దగిల్సియగ్ని 

తీ(వచాణజాల దివ్లులు 

తెలిసితి నీమాటల 

తేరు శరీరము దానికి 

తొల్లి సృంజయుండు పుుత 

తోడయుట్టువు విధవ యె 

త్యంతాహాంత నిరసన 

త్వరిత ర థాళ్యమారుత 
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609 

వ్50 

లివి 

6:6 

ర్75 

621 

549 

612 

ర్ ప 

ర్5్2 

ర్ర్42 

609 

681 

620 



ద 
దానం"జేసి యిట్లు సకల 

దానాద్యు_తమకర్శ విధానం 

చెనలుగలయంగ( జూచుచు 

దేవకృతంబులు దీరుల 

దెవతలకుం గృత్యం 

చెవలోక౦బున 

'దేవవతుండు గీర్వాణా 

దేవా జనమేజయ జగతీ 

దేవా వై శంపాయనుండు 

'దేవుడుగాకితండు నరుడు 

చై వంబు దుఃఖ భాజనత్వం 

చె వంబు దురో్యధ నాదులగు 

వై వకృతము నావంపు 

ద్యూత మున గాలు నెపమున 

దుపదతనయు(డ క్రై 

దువదన్భవాలుని 

దోణబాణపరిపీడిత 

[దోణుండు దలరందలపడీ 

థ్ 
ధనమంతయుం బొలియ 

ధరణింగల రాజులకుం 

ధరణిగఐ ఘోటకము 

ధరణినాథ వినుము 

ధరణినాయకి యట్లు 

ధరియించెద ౧ (బాణము 

ధర్మంబు పరి|గహించి 

ధర్మ వేధిత్వ మీధరణ 

ధృత రాష్ట్ర 9) పాండుభూవతుల 

ధృత రాష్ట్రం డిట్టివాండు 

శ్రీమదాం(ధమహాభారతము 

వ్ర్ం 

క్ గ్రే 
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వరి 
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615 
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a 

నా/టిమాట లుల బుక 
ag) 
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3 rr 
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